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سخنگوی سپاه از آغاز مرحله سوم بالینی واکسن ایرانی جدید کرونا با تزریق 10 هزار ُدز آن از امروز خبر داد.به گزارش ایسنا، سردار رمضان شریف در نشست 
خبری با نمایندگان رسانه ها برای سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی با بیان اینکه ستاد مردمی که برای این مناسبت تشکیل شده بود موفق شده است که 
همه جریان های مردمی را برای چگونگی تبیین مکتب حاج قاسم آماده کند، گفت: سپاه میزبان همه مردم عزیز و دوستداران حاج قاسم سلیمانی در اقصی 
نقاط کشور است. سپاه در 1۵ مرحله اقدام به توزیع اقالم و کمک های مومنانه در دو سال اخیر که کرونا شیوع پیدا کرده، داشته است. وی افزود: در آستانه 

دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی نیز در نظر داریم بزرگترین اقدام را در این حوزه انجام دهیم...

www.sobh-eqtesad.ir

سردار شریف:

صهیونیست ها پیام رزمایش را گرفتند
info@sobh-eqtesad.ir

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد
هشدار کاهش مصرف »گوشت و شیر« 

در دهک های پایین درآمدی و خطر 
اختالل در رشد کودکان

مدیــر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت ضمن تاکید بر 
اهمیت الگوی تغذیه ای مناسب در پیشگیری از ابتال به کرونا، در عین 
حال نســبت به کاهش مصرف منابع پروتئین حیوانی بویژه گوشت و 
شیر در دهکهای پایین درآمدی هشدار داد و گفت: ادامه دار شدن این 
مسئله می تواند عوارضی به دنبال داشته باشد.به گزارش ایسنا،   دکتر 
زهرا عبداللهی در نشست خبری به مناسبت اطالع رسانی بسیج ملی 
تغذیه، گفت: بســیج ملی تغذیه سالم امسال هم طبق روال سال های 
گذشته از  1۵ تا ۳0 دی به مدت دو هفته در سطح کشور با همکاری 
دانشــگاه های علوم پزشــکی و همینطور بخش های ذیربط از جمله 
آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی، معاونت های بهداشت و درمان 
نیروهای انتظامی،   ســپاه و ... در کشــور اجرا می شود. هدف برگزاری 
بسیج، انتشار پیام هایی است که در شرایط فعلی کرونا و به دلیل نقش 

تغذیه صحیح در مدیریت کرونا اهمیت می یابد. 

خطر کرونا در مبتالیان به چاقی
وی افــزود: کاهش مصرف قند و نمک و چربی و دقت در مصرف مواد 
غذایی و اســتفاده از غذاها و نوشــیدنی هایی که قند، چربی و نمک 
کمتری دارند سبب می شود که بدن بتواند مقاومت بهتری در برابر انواع 
بیماری ها داشــته باشد. باید با رعایت تعادل و تنوع غذایی وزن بدن را 
کنترل کنیم؛ زیرا افراد چاق معموال احتمال بیشتری برای ابتال به کرونا 
دارند و در صورت ابتال هم شــدت بیماری در آنها بیشــتر بوده و دوره 
بهبودی نیز بیشتر طول می کشد. بنابراین در کنار کاهش مصرف قند، 
نمک و چربی باید مصرف بیشتر سبزی ها و میوه ها به میزان ۴00 گرم 
در روز، کنتــرل وزن بدن و... را در برنامه غذایی خود بگنجانیم. با این 

توصیه ها می توان به مقاومت بدن کمک کرد.

۵0 درصد مردم تحرک بدنی کافی ندارند
عبداللهی با اشــاره به شعار امسال هفته بسیج تغذیه امسال مبنی بر 
» تغذیه، واکسیناســیون و کرونا«، گفت: میخواهیم به مردم بگوییم با 
رعایت اصولی در برنامه غذایی روزانه می توانیم به سیستم ایمنی بدن 
کمــک کنیم. االن روند چاقی در کودکان زیر ۵ســال و دانش آموزان 
افزایشی است و در بزگساالن هم بر اساس آخرین بررسی ها حدود ۶0 
درصد جمعیت باالی 1۸ سال دچار اضافه وزن و چاقی بوده و بیش از 
۲0 درصد دانش آموزان دچار چاقی هســتند وحتی  چاقی شکمی در 
دانش آموزان داریم. این روند افزایشــی به دو دلیل رخ می دهد. عامل 
اول الگوی غذایی غلط  شــامل استفاده زیاد از مواد غذایی چرب، شور 
و شــیرین و مصرف کم میوه و سبزی است؛ از طرفی تحرک بدنی نیز 
ناکافی اســت یعنی ۵0 درصد مردم تحرک بدنی کافی ندارند. هر فرد 
باید به مدت ۵روز در هفته ۳0 دقیقه پیاده روی تند داشــته باشــد 
که حداقلی ترین حالت اســت.وی افزود: در شرایط کرونا که به دلیل 
ضرورت پروتکل های بهداشــتی حضــور در جاهایی که جمعیت زیاد 
است باید در خانه با انجام حرکات کششی و یا هر شکلی فعالیت بدنی 
داشته باشــیم. عدم فعالیت بدنی و تنها انجام فعالیت نشسته عاملی 
برای افزایش وزن اســت. او درباره مصرف نمک،   تصریح کرد: آخرین 
مطالعه ما که سال 1۳۸0 تا 1۳۸۵ انجام شد می گفت که مردم روزانه 
1۵ گــرم نمک مصرف می کنند. اکنون آخرین اطالعات که مربوط به 
مطالعه عوامل خطر بیماری های غیرواگیر است،   متوسط مصرف نمک 
را حدود 10 گرم گزارش می کند. موضوع مهم این است که همین 10 
گرم دو برابر میزان توصیه شــده است. سازمان بهداشت جهانی اعالم 
می کند باید کمتر از ۵گرم نمک روزانه مصرف کنیم و منظور این همه 
نمک پیدا و پنهانی اســت که از طریق مــواد غذایی در طول یک روز 

وارد بدن می شود.

حضور کمرنگ شیر و گوشت در سفره دهکهای پایین درآمدی
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت ادامه داد: سیستم 
ایمنــی بدن برای عملکرد درســت بــه ویتامین ها و مــواد معدنی و 
پروتئین ها نیــاز دارد که بهترین منبع برای پروتئین ها منابع حیوانی 
است ولی ما پروتئین های گیاهی هم داریم. در یک برنامه غذایی درست 
توصیه می شود سهمی از پروتئین گیاهی و سهمی از پروتئین حیوانی 
وجود داشته باشد. منابع پروتئین حیوانی شامل گوشت و لبنیات باید 
در برنامه غذایی روزانه بویژه برای افرادی که در معرض آسیب بیشتری 
هستند ضروری اســت. اکنون به دلیل افزایش قیمت منابع پروتئین 
حیوانی دسترسی دهک های درآمدی پایین به این اقالم کاهش یافته و 
حتی مطالعات ما نشان می دهد مصرف مواد غذایی مانند شیر و گوشت 
در این افراد کاهش یافته است و حضور آن در سفره مردم کم شده است 
که ادامه دار شدن این مسئله می تواند عوارضی به دنبال داشته باشد؛ 
چون رشد کودکان مختل می شود که اول به صورت الغری و سپس به 
صورت توقف رشد قدی خود رانشان می دهد یا این که رشد نامناسب 
جنین را سبب می شود.او تاکید کرد: ما یک بررسی هنگام آغاز شیوع 
کرونا در کشــور با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی 
کشور انجام دادیم مشخص شــد که برای برخی اقالم غذایی به علت 

افزایش قیمت تا ۳۵ درصد، کاهش مصرف یافته است. 

حبوبات می توانند جایگزین گوشت شوند؟
وی افزود: وقتی سیستم ایمنی بدن ضعیف باشد ابتال به بیماری ها و 
مرگ و میر هم میتواند بیشتر باشد. جایگزین هایی برای تامین پروتئین 
نظیر حبوبات وجود دارد که منبع ارزان تر پروتئین است که در ترکیب 
با غالت به عنوان پروتئین جایگزین کمک می کند اما این به معنای آن 
نیست.که مردم فقط با مصرف حبوبات می توانند سالم مانده و پروتئین 
مورد نیاز بدنشان را تامین کنند.او بیان کرد: حبوبات جایگزین مناسبی 
اســت که به نسبت قیمت پایین تری از گوشت، شیر و تخم مرغ دارد. 
پروتئین گیاهی منبعی ارزان تر است و در هرم غذایی ایرانی هم آمده 

است اما نمی توان پروتئین حیوانی را از رژیم غذایی حذف کرد.
ادامه در همین صفحه

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد
هشدار کاهش مصرف »گوشت و شیر« در دهک های پایین 

درآمدی و خطر اختالل در رشد کودکان
شیوع کمبود ویتامین دی در کشور

عبداللهی درباره مصرف ویتامین D نیز تصریح کرد: یک مشــکلی که وجود دارد این اســت که کمبود 
ویتامین D در کشور خیلی شایع است و همه گروه ها دچار این کمبود هستند؛ بنابراین از سال 1۳۹۳ که 
مطالعات نشان داد همه مردم با کمبود این ویتامین روبرو هستند بر اساس بخشنامه های وزارت بهداشت 
ماهانه یک مکمل ۵0 هزار واحدی باید برای افراد باالی 1۲ سال استفاده شود؛ زیرا ویتامین D درعملکرد 
سیســتم ایمنی بدن موثر است و کمبود آن سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود. جمیعت تحت 
پوشــش از طریق شبکه های بهداشتی و درمانی کشور به پایگاه های سالمت مراجعه کرده و مکمل ۵0 
هزار واحدی ویتامین D به شــکل رایگان دریافت می کنند. برای سنین ۲ تا 1۲ سال مصرف مکمل ۵0 
هزار واحدی به صورت هر دو ماه یکبار توصیه می شود و برای بچه های زیر دو سال هم قطره آ_د مصرف 
می شــود.وی در ادامه اظهار کرد: اینکه بعد از واکسیناسیون نباید از مولتی ویتامین استفاده کرد از نظر 
علمی توصیه درستی نیست؛ ولی نکته مهم این است که بعد از واکسیناسیون توصیه ما این است که از 
طریق برنامه غذایی ویتامین و امالح دریافت کنند. اگر از گروه غذایی اصلی به اندازه مصرف شــود اصال 

نیازی به مصرف ویتامین نیست. ولی در مجموع مصرف مولتی ویتامین تداخلی با تزریق واکسن ندارد.

برنامه غنی سازی آرد با ویتامین دی
وی درباره برنامه غنی ســازی آرد نیز گفت:وقتی از ســال 1۳۸۶ همه نان های نانوایی ها با آهن و اسید 
فولیک غنی می شوند یعنی یک برنامه ملی داریم که نان ها باید به این شکل تهیه شوند اکنون که مشکل 
کمبود ویتامین D داریم اضافه کردن این ویتامین به عالوه آهن و اســید فولیک در دســتور کار است و 
مطالعات پایلوت آن انجام شــده است که اثربخشی اضافه کردن ویتامین D به آرد را نشان داده است و 
غنی سازی آرد با ویتامین D در یکی از استان ها انجام می شود و سپس با ارزشیابی اثربخشی به صورت 

برنامه کشوری اجرا می شود.

از نانهای سبوسدار استفاده کنید
او ادامه داد: فیبر در میوه و سبزی و حبوبات و نان غالت سبوس دار وجود دارد. بنابراین مردم بهتر است 
ســعی کنند بیشتر از نان هایی استفاده کنند که سبوس بیشتری دارند زیرا فیبر بیشتری داشته و برای 

سالمت بدن مفید تر هستند.

مصرف مناسب روزانه گوشت و تخم مرغ چقدر است؟
عبداللهی با تاکید بر اینکه سبد غذایی مناسب بر اساس هرم غذایی باید چیده شود،  گفت: در هرم غذایی 
توصیه برای مصرف میزان معینی اســت مثال برای شیر و لبنیات توصیه می شود دو واحد لبنیات وجود 
داشته باشد. برخی گروه ها مانند مادران باردار و نوجوانان باید این میزان حداقل ۳ واحد باشد و یا توصیه 
می کنیم همه روزانه یک عدد تخم مرغ مصرف کنند. در مورد گوشت نیز حداقل دو واحد گوشت معادل 
۳0 گرم توصیه می شود؛ برای مصرف گوشت قرمز در میانساالن به دلیل شیوع باالی کلسترول و چربی 
خون می گوییم اگر هفته ای یک بار هم گوشت قرمز مصرف شود کافی است؛ ولی  حتما پروتئین حیوانی 

از مرغ یا ماهی باید تامین شود.

افزایش شیوع سوء تغذیه در کودکان مناطق محروم طی دو سال گذشته
وی در پاسخ به سوالی مجددا تاکید کرد: رصد وضعیت تغذیه کودکان زیر ۵ سال در مناطق محروم کشور 
را انجام می دهیم و االن اطالعات به دســت آمده نشان می  دهد ظرف دو سال گذشته به دلیل مسائلی 
از جمله کرونا،  خشکســالی و تورم و افزایش قیمت ها شیوع سوءتغذیه در کودکان افزایش یافته و شاید 
یک شــیوع دوبرابری در استان هایی مثل سیستان و بلوچستان و بیرجند گزارش شده است. همینطور 
کم خونی و کمبود ویتامین A به دلیل مشــکالت رخ داده است. در مناطق محروم، ناامنی غذایی خانوار 
بیشــتر شده اســت که اگر به موقع اقدامات مداخله ای انجام نشود در کوتاه مدت افزایش مرگ و میر و 
ابتال به بیماری ها، کم خونی،  کاهش قدرت یادگیری و... را خواهیم داشــت و در دراز مدت توقف رشد 
قدی و حتی کاهش بهره هوشی در کودکان اتفاق می افتد و برای جلوگیری از این مشکل همه بخش ها 

باید کمک کنند.

 رهبر معظم انقالب اسالمی »صدق« و »اخالص« را خالصه و نماد و نمایه 
مکتب سلیمانی خواندند و با اشاره به الگو شدن حاج قاسم در میان جوانان 
منطقه افزودند: ســلیمانی عزیز، ملی ترین و امتی ترین شخصیت ایران و 
دنیای اسالم بوده و هست.به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ 
و نشــر آثار حضرت آیت اهلل  خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
دیروز )شــنبه( در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی، »صدق« و »اخالص« را خالصه و نماد و نمایه مکتب 
ســلیمانی خواندند و با اشاره به الگو شــدن حاج قاسم در میان جوانان 
منطقه افزودند: ســلیمانی عزیز، ملی ترین و امتی ترین شخصیت ایران و 
دنیای اسالم بود و هست.رهبر انقالب، شهادت سردار سلیمانی را حادثه ای 
ملی و حادثه بین الملل اســالمی برشمردند و افزودند: بزرگداشت مردمی 
و مبتکرانه حاج قاســم در سراسر ایران نشان دهنده ی پیشرو بودن ملت 
در قدرشناسی از این شهید واالمقام است.ایشان با استناد به آیات متعدد 
قرآن کریم گفتند: صدق و اخالص، جوهره و شکل دهنده مکتب سلیمانی 
است که هم زندگی و هم شهادت او را پربرکت ساخت و کیفیت شهادت 
او نیز، به فضل الهی حجت را بر همه بندگان خدا و دشمنان اسالم تمام 
کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای پایبندی و وفاداری کاماًل صادقانه ســردار 
ســلیمانی به عهدی که با پروردگار بســته بود و تعامل از سر صدق حاج 
قاسم با امام و آرمان های اسالم و انقالب را مایه برکت فعالیت های سردار 
ســلیمانی خواندند و افزودند: ســردار عزیز ملت ایران، رنج مجاهدت در 
راه آرمانهــا را با همه وجود تحمل می کرد و با کمال دقت و در همه عمر 
به وظایف خود در قبال ملت ایران و امت اســالمی وفادار بود.ایشــان با 
انتقاد از کســانی که خواسته یا ناخواســته خط دشمن در ترویج دوگانه 
دروغین »ملت و امت« را دنبال می کنند، گفتند: حاج قاسم ثابت کرد که 
می توان ملی ترین و در عین حال امتی ترین بود.رهبر انقالب با اشــاره به 
حضور ده ها میلیونی ملت در تشییع پیکر مطهر سردار سلیمانی افزودند: 
این واقعیت نشــان می دهد حاج قاســم ملی ترین چهره بوده و هســت، 
ضمن اینکه نفــوذ روزافزون یاد و نام او در دنیای اســالم اثبات می کند 
ســلیمانی عزیز، امتی ترین چهره دنیای اسالم نیز بوده و هست.حضرت 
آیــت اهلل خامنه ای، حاج قاســم را مظهر تالش و کار خســتگی ناپذیر و 
حیرت انگیز برشمردند و افزودند: سردار قهرمان ملت ایران، در همه کارها 
و فعالیت های بی پایانش در حد تحسین برانگیزی از شجاعت و شهامت 
و در عین حال عقالنیت برخوردار بود و ضمن شــناخت دقیق از دشمن 
و امکانــات و ابزارهایش، بدون ذره ای بیم، بــا قدرت و تدبیر وارد میدان 
مقابله می شد و کارهای اعجاب انگیزی انجام می داد.ایشان تحسین ملت 
از شجاعت سردار سلیمانی را از جمله نتایج صدق حاج قاسم در وفاداری 
به عهد الهــی خواندند.رهبر انقالب، »اخالص و کار برای خدا« را ویژگی 
دیگر شــهید سلیمانی و مایه برکت بی بدیل در کار او دانستند و افزودند: 
او از دیده شــدن فرار می کرد و اهل تظاهر و الف زنی نبود و آن تشــییع 
ده هــا میلیونی و رواج نام و یاد او در جهان، اولین پاداش و جزای الهی به 

اخالص او در دنیا بود.ایشان با اشاره به تبدیل شدن شهید سلیمانی به الگو 
و قهرمان جواناِن دنیای اسالم و منطقه، گفتند: امروز سلیمانی در منطقه 
ما نماد امید، اعتماد به نفس، رشــادت و رمز استقامت و پیروزی است و 
همچنان که برخی به درستی گفته اند، »شهید« سلیمانی برای دشمنانش 
خطرناک تر از »سردار« سلیمانی است.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: 
دشمنان خیال می کردند با شهادت سلیمانی، ابومهدی و دیگر همراهان 
ایشان، کار تمام خواهد شد اما امروز به برکت آن خون عزیز و مظلومانه، 
آمریکا از افغانســتان فرار کرده است، در عراق ناچار به تظاهر به خروج و 
اعالم نقش مستشاری و بدون حضور نظامی است که البته برادران عراقی 
باید با هوشیاری این مسئله را دنبال کنند، در یمن جبهه مقاومت رو به 
پیشرفت است، در سوریه، دشمن، زمین گیر و بدون امید به آینده است، 
و در مجموع جریان مقاومت و ضد استکباری در منطقه، امروز از دو سال 

قبل، پر رونق تر، شاداب تر و امیدوارتر در حال کار و حرکت است.
رهبر انقالب با نقل نمونه ای از برخورد عمیقاً مهربانانه شهید سلیمانی با 
فرزندان شهدا، خاطرنشان کردند: آن شهید عزیز با آن روحیه عطوف در 
مقابل خانواده شــهدا، در مقابل اشرار و مفسدان داخلی و خارجی چنان 
قاطع و با شدت بود که حتی خبر حضورش در یک منطقه، روحیه دشمن 
را نابود می کرد.ایشــان برخورد حذفی مســتکبران با شهید سلیمانی در 
فضای مجازی را نشــانه ترس آنها حتی از اســم شــهید و واهمه شان از 
رواج و تکثیر آن الگوی گران ســنگ دانســتند و گفتند: در دنیای امروز، 
فضای مجازی زیر کلید مســتکبران اســت و این واقعیت باید مسئولین 
فضای مجازی کشور را نیز هوشیار کند تا به نحوی عمل کنند که دشمن 
نتواند به هر شــکل و هر جا که اراده کرد، در فضای مجازی برخورد کند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای شــهید ســلیمانی را یک واقعیت ماندنی و تا 
ابــد زنده، خواندند و افزودند: قاتــالن او همچون ترامپ و امثال آن، جزو 
فراموش شدگان تاریخ خواهند بود و در زباله دان تاریخ گم و گور می شوند، 
البته پس از آنکــه تقاص جنایت دنیوی خود را پس بدهند.رهبر انقالب 
با تحســین فعالیت های خانواده، همرزمان و دوستان شهید سلیمانی و 
بویژه ســردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در دنبال کردن 
و به پیش بردن خط مبارک مقاومت، گفتند: خداوند به کســانی که در 
راه اراده و اهــداف او حرکت کنند، وعده دفاع و نصرت داده اســت و این 
وعده امیدبخش شــامل حال ملت ایران خواهد بود.پیش از سخنان رهبر 
انقالب اسالمی، خانم زینب سلیمانی فرزند شهید و مسئول بنیاد شهید 
سلیمانی گزارشی از فعالیت های این بنیاد و همچنین اقدامات انجام شده 
در ستاد مردمی بزرگداشــت دومین سالگرد شهدای مقاومت بیان کرد.

همچنین ســردار سلیمانی فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
شهید سلیمانی را حقیقیتی جاری، جوشان و الهام بخش برای جوانان امت 
اســالمی برشمرد و افزود: دشــمن با آن جنایت به دنبال خاموش کردن 
نور مقاومت بود ولی اعجاز خون آن شــهیدان پرافتخار موجب پیشرفت 

مقاومت و عقب زدن دشمن در همه جبهه های درگیری شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

ارز سال بعد تک نرخی می شود
معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

علت عودت فلفل و سیب زمینی صادراتی

طالی بدون کد شناسایی نخرید

معاون وزیر صمت ضمن تشــریح علت عودت فلفل و سیب زمینی صادراتی، گفت: حجم قابل توجهی محصول 
کشــاورزی صادر می شود و کمتر از ۵ درصد از این صادرات به کشور عودت داده می شوند.علیرضا پیمان پاک 
در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد جزئیات بازگشــت محصوالت کشاورزی صادراتی، اظهار کرد: اخباری که 
طی روزهای گذشته در مورد عودت محصوالت کشاورزی صادراتی منتشر شد بی انصافی بود؛ حجم قابل توجهی 
محصول کشاورزی صادر می شود و کمتر از ۵ درصد از این صادرات به کشور عودت می خورد؛ به عنوان مثال ۳00 
هزار تن ســیب صادر می شود و دو هزار تن برگشت می خورد.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: قرنطینه 
باید جلوی این اتفاق را بگیرد. شاید از 100 کانتینری که صادر می شود ۲ کانتینر از دست قرنطینه در برود؛ به 
عنوان مثال می توان به صادرات فلفل دلمه ای اشــاره کرد. باید وضعیت فلفل دلمه ای را از مقصد تولید مدیریت 
کنیم. در این فرایند هیچ ایرادی در مورد سموم و کود وارد نشده بود بلکه استانداردهای روسیه با ایران متفاوت 

است. استانداردهای روسیه بر پایه گوست است...

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس:

خبر خوش برای بازنشستگان
وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

 تصمیمات جدید در حوزه رفع تعهد ارزی

رهبر معظم انقالب:

 شهید سلیمانی ملی ترین و امتی ترین شخصیت ایران 
و دنیای اسالم بوده و هست

۵

۵

3

۵

3

2

وضعیت قرمز در ۱۲ ایستگاه کیفیت هوای تهران
در حالی کیفیت هم اکنون هوای پایتخت 1۲0 و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است که کیفیت هوا در 1۲ ایستگاه در شرایط قرمز و ناسالم برای همه گروه ها 
قرار دارد.به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوا در ایستگاه های سوهانک) منطقه 1(، شریف) منطقه ۲(، شهرداری 
منطقه ۲، تربیت مدرس) منطقه ۶(، شهرداری منطقه 10، شهرداری منطقه 11، پیروزی) منطقه 1۳(، پارک شکوفه) منطقه 1۴(، شهرداری منطقه 1۵، پارک سالمت) 
منطقه 1۷(، شادآباد) منطقه 1۸( و شهرداری منطقه ۲1  در شرایط ناسالم برای همه گروه ها قرار دارد.کیفیت هوا در ایستگاه های اقدسیه) منطقه 1(، پاسداران) منطقه 
۳(، پونک، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه تهران) منطقه ۶(، ستاد بحران) منطقه ۷(، پارک رازی) منطقه 11(، میدان امام خمینی) منطقه 1۲(، مسعودیه) منطقه 1۵(، 
فرمانداری شــهرری) منطقه ۲0(، شــهرداری منطقه ۲۲ و شهرک چشمه ) منطقه ۲۲( در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.امروز شهرداری منطقه 1۵ با 
شاخص 1۶۶ آلوده ترین ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران بوده است.کیفیت هوا در ایستگاه های دانشگاه شهید بهشتی) منطقه 1(، ژئوفیزیک) منطقه ۶( و گلبرگ) 
منطقه ۸( قابل قبول گزارش شده است.در ایستگاه های دانشگاه شهید بهشتی) منطقه 1(، میدان فتح) منطقه ۹(، اتوبان محالتی) منطقه 1۴(، شهرداری منطقه 1۶ و 

شهرک چشمه) منطقه ۲۲( ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون به عنوان آالینده شاخص ثبت نشده است.
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گزیده خبر

نامه دبیر ستاد حقوق بشر به کمیسر عالی 
حقوق بشر سازمان ملل

دبیر ســتاد حقــوق بشــر در نامــه ای خطاب به 
کمیســر عالی حقوق بشر ســازمان ملل، خواستار 
مسئولیت پذیری کشورها و سازمان های بین المللی 
ذی ربط در مقابله با تروریست ها، اشرار و قاچاقچیان 
مسلح شــد.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی ستاد حقوق بشــر، »کاظم غریب آبادی«، معاون امور بین الملل قوه 
قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشــر جمهوری اســالمی ایران طی نامه ای به 
»میشل باچلت«، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن انتقاد از 
رویکرد ابزاری و سیاست زده برخی کشورها در مقابله با گروه های تروریستی 
و قاچاقچیان بین المللی، خواستار مسئولیت پذیری کشورها و سازمان های 
بین المللــی ذی ربط در مقابله با عوامل مخل صلــح و ثبات و امنیت مردم 
شــد.در بخشــی از این نامه با اشاره به »شــهادت حدود ۴۰ تن از پرسنل 
نیروی انتظامی ایران از ۲۱ مارس تا ۳ دســامبر ۲۰۲۱ در مبارزه با اشرار و 
قاچاقچیان مسلح به انواع جنگ افزارهای هوشمند و تجهیزات سنگین« آمده 
است: »جمهوری اسالمی ایران دارای یک سیاست اصولی در مبارزه با انواع 
قاچاق )مواد مخدر، انســان، کاال و ...( است و در این حوزه ها، از موفق ترین 
کشــورهای جهان بوده است. گزارش ها و اسناد متقن منتشره سازمان های 
بین المللی ذی ربط، مؤید این ســابقه روشن و موفق می باشد.«معاون امور 
بین الملل قوه قضائیه در بخش دیگری از این نامه می افزاید: »پر واضح است 
اراده ملی جمهوری اســالمی ایران در تداوم سیاست انسان دوستانه فوق، 
هزینه های مالی و انسانی سنگینی نیز بر کشور من تحمیل کرده که شهادت 
بیش از ۳۸۰۰ هزار نفر و مجروحیت بیش از ۱۲ هزار نفر از نیروهای مقابله با 
مواد مخدر، صرفا بخشی از آن است. اقدامات جمهوری اسالمی ایران اگرچه 
مورد تایید مجامع بین المللی و اکثر کشورهای جهان است، اما متاسفانه نه 
تنها از همکاری و حمایت کشــورهای دیگر برخوردار نبوده و نیست، بلکه 
اندک مساعدت سازمان های بین المللی نیز در اغلب موارد با بهانه جوئی ها 
و برخوردهای سیاسی و گزینشی برخی کشورها مواجه می گردد.«دبیر ستاد 
حقوق بشــر با اشاره به صدور بیانیه های متعدد از سوی دفتر کمیسر عالی 
حقوق بشــر و رویه های ویژه در حمایت از برخی مجرمانی که در یک رویه 
عادالنه محاکمه شده اند، با طرح سؤالی تاکید کرده است: »چرا بیانیه ای در 
محکومیت اقدامات تروریســتی و مسلحانه علیه نیروهای انتظامی کشوری 
که بزرگتریــن خدمات را به جامعه بین المللــی از طریق مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر، قاچاق انســان و جنایات گروه های سازمان یافته ارائه کرده اند، 
صادر نمی شــود.«در پایان این نامه خاطرنشان شده است: »از سرکار عالی 
انتظار می رود تا در مسیر اثبات فلسفه وجودی، ارتقاء هویت و جایگاه دفتر 
کمیسر عالی حقوق بشر به عنوان  یک سازوکار مهم بین المللی و مقابله با 
رویکرد ابزاری، سیاســت زده و گزینشی در حوزه حقوق بشر، ضمن محکوم 
نمودن تحریم های غیرقانونی و یکجانبه علیه ملت ایران، خصوصاً در حوزه 
تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروهای پلیــس در میدان مبارزه نابرابر خود با 
گروه های تروریســتی و قاچاقچیان بین المللی و همچنین محکوم نمودن 
به شهادت رساندن پرسنل نیروی انتظامی توسط این گروه ها و قاچاقچیان 
و ابراز همدری با خانواده های آنان، موجبات مســئولیت پذیری کشورها و 
ســازمان های بین المللی ذی ربط را در مقابله با عوامل مخل صلح و ثبات و 

امنیت مردم فراهم آورید.«

قالیباف:
»حاج قاسم« نماد دژ مستحکم کشور مقابل 

رژیم صهیونیستی و استکبار است
رئیــس مجلس شــورای اســالمی گفت: شــهید 
ســلیمانی پرورش یافته انقالب و نماد دژ مستحکم 
کشــور مقابل رژیم صهیونیســتی و استکبار است.

به گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از خانه ملت، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی که 
به منظور حضور در مراســم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج 
قاسم ســلیمانی در جمع پرسنل وزارت اطالعات حضور یافته بود، با اشاره 
به شــخصیت حاج قاسم، وی را پرورش یافته و نماد مکتب انقالب اسالمی 
توصیف کرد و گفت: چنین شــخصیتی در انقالب اســالمی و دوران دفاع 
مقدس جوانه زد و رشــد کرد و امروز می بینیم که انقالب ما چنان درخت 
تناوری شده و چنان دژ مقاومی شده که در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا 
می ایستد و نماد عظمت و ایستادگی این انقالب و این مکتب شخصیت هایی 
همچون سردار سلیمانی هستند.وی با اشاره به شخصیت خداباور و مردمی 
شــهید سلیمانی، تاکید کرد: حاج قاسم به معنی واقعی کلمه به سنت های 
الهی باور داشت و متکی به مردم بود و در ۴۰ سال گذشته برای این مردم 
مجاهدت کرد، خــون دل خورد و برای امنیت آنها خون داد.رئیس مجلس 
شورای اسالمی همچنین با گرامیداشت یوم اهلل ۹ دی و با اشاره به جایگاه 
رفیع مردم در نظام اســالمی، اظهار داشت: این روز، روز بصیرت و میثاق با 
والیت و برمال شــدن فتنه های داخلی و خارجی در یکی از مقاطع حساس 
کشــور و روزی اســت که باز هم ثابت شد همیشه باطل السحر این انقالب، 
مردم بوده و هســتند و این درس بزرگی برای ما است که بدانیم مردم چه 
نقش مهمی در کشــور و انقالب دارند و چه مســئولیت سنگینی در مقابل 
مــردم داریم.قالیباف تاکید کرد: ما وظیفه داریم با همه توان با خداباوری و 

مردم باوری مشکالت مختلف این مردم نجیب را برطرف کنیم.

زارع اعالم کرد؛
کلیات بودجه ۱۴۰۱ چهارشنبه در 
کمیسیون تلفیق رأی گیری می شود

ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 
۱۴۰۱ گفت: چهارشــنبه هفته جاری کلیات 
الیحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق 
رأی گیری می شــود.به گزارش خبرنگار مهر، 
رحیــم زارع عصر امــروز در گفتگویی، اظهار 
داشت: امروز اعضای هیئت رئیسه کمیسیون 

تلفیق بودجه ســال ۱۴۰۱ درباره جزئیات و برنامه کاری کمیسیون تلفیق 
بحث و تبادل نظر کردند و آئین نامه داخلی کمیســیون هم بررسی خواهد 
شــد و پس از تصویب آن، وارد بررســی کلیات بودجه می شویم.وی بیان 
کرد: قرار است فردا شاخص های کالن اقتصادی کشور، سیاست های ارزی 
و نحوه پرداخت یارانه ها در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شود.سخنگوی 
کمیســیون تلفیق بودجه تصریح کرد: نخستین رویکرد کمیسیون تلفیق 
معیشــت مردم است و ما از سیاســت های دولت در زمینه معیشت مردم 
حمایت می کنیم.زارع اظهار داشــت: کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ روز 
چهارشنبه در کمیسیون تلفیق بودجه رأی گیری می شود و سپس گزارش 
خود را به صحن مجلس ارائه می دهیم. در صورتی که مجلس کلیات بودجه 
را تصویب کند، کمیسیون تلفیق بررسی جزئیات بودجه را آغاز می کند و در 

غیر این صورت، الیحه بودجه جهت اصالح به دولت بازمی گردد.

خطیب زاده: 
۹ شهروند ایرانی گرفتار شده در سوریه، 

امروز وارد کشور می شوند 
ســخنگوی وزارت خارجه گفت:  ۹ نفر ایرانی 
که با هدف مهاجرت به ترکیه سفر کرده بودند 
و در این ســفر دچار مشکالتی شده بودند در 
چارچوب همــکاری دولت ایران و ترکیه امروز 
از مرز رازی وارد کشــور می شــوند. ســعید 
خطیب زاده در پاســخ به سوال ایسنا در مورد 

اخبار منتشــر شده مبنی براین که ۹ نفر ایرانی گرفتار شده در سوریه آزاد 
شــده اند، ادامه داد: وزارت امور خارجه، سفرای ایران در ترکیه و سوریه و 
ســفارتخانه های ترکیه و سوریه در ایران به منظور کمک به بازگشت این 
افراد به دامن خانواده هایشان همکاری کردند.طی مدت اخیر خبرهایی در 
برخی رسانه ها مبنی بر بازداشت ۹ تبعه  کرد ایرانی توسط پلیس ترکیه و 
تحویل آنها به گروه های تروریســتی در شمال سوریه منتشر شد. بر اساس 
اخبار منتشــر شــده  این ۹ نفر به قصد اخذ پناهندگی در ترکیه حضور 
داشــتند و پس از بازداشت توسط دولت ترکیه، خودشان را »ُکرد سوری« 
معرفی کرده  و دولت ترکیه نیز آنها را به گروه های تروریســتی در  شمال 
سوریه تحویل داده است. از آن زمان، خانواده های این افراد اقدام به برگزاری 
تجمع مقابل  سفارت ترکیه در تهران کرده اند و همچنین خواستار پیگیری 

این موضوع از سوی وزارت خارجه شدند .

سردار شریف:

صهیونیست ها پیام رزمایش را گرفتند
سخنگوی سپاه از آغاز مرحله سوم بالینی واکسن ایرانی جدید 
کرونا با تزریق ۱۰ هزار ُدز آن از امروز خبر داد.به گزارش ایسنا، 
سردار رمضان شریف در نشست خبری با نمایندگان رسانه ها 
برای سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی با بیان اینکه ستاد 
مردمی که برای این مناســبت تشــکیل شده بود موفق شده 
اســت که همه جریان های مردمــی را برای چگونگی تبیین 
مکتب حاج قاســم آماده کند، گفت: سپاه میزبان همه مردم 
عزیز و دوســتداران حاج قاسم سلیمانی در اقصی نقاط کشور 
اســت. ســپاه در ۱۵ مرحله اقدام به توزیع اقالم و کمک های 
مومنانه در دو ســال اخیر که کرونا شــیوع پیدا کرده، داشته 
اســت. وی افزود: در آستانه دومین ســالگرد شهادت سردار 
ســلیمانی نیز در نظر داریم بزرگترین اقــدام را در این حوزه 
انجام دهیم و ۲ میلیون بســته معیشتی برای تمامی استان ها 
فراهم شــده و سازمان بســیج طرح توزیع آن را برعهده دارد 
و از فردا شــاهد عملیات توزیع این بســته های معیشتی در 
کشور هستیم. شریف یادآور شــد: با تجربه ای که از ۱۵ قبل 
و مرحله قبل این مرحله  داشــتیم هم ســرعت توزیع بیشتر 
خواهد بود و هم هماهنگی بهتر و با دقت بیشــتری نیز توزیع  
انجام خواهد شــد. برخالف همه مشکالت کرونا خیر و برکتی 
در این بیماری نهفته بود و آن همان کمک و همیاری مردم به 
یکدیگر به ویژه آســیب دیدگان از کرونا بود و این یک فرصت 
مغتنم است که باید آن را به یک فرهنگ دائمی تبدیل کنیم.

سخنگوی سپاه پاســداران تاکید کرد: ما در هفته گذشته که 
درگیر رزمایش بودیم این بسته ها هم آماده شد و در کنار آن 
کارهای محرومیت زدایی سپاه در ۱۳ استان کشور را داشتیم 

. ما در جریان کرونا به تجربه های خوبی رســیدیم و خدمات 
خوبی را هم به مردم ارائه کردیم.وی در ادامه با اشاره به انجام 
مراحل جدید در تزریق واکسن نورا افزود: مرحله سوم تزریق 
این واکســن از فردا با تزریق ۱۰ هزار دوز واکسن در دانشگاه 
علوم پزشــکی بقیه اهلل آغاز می شود و پنج میلیون دوز هم از 

واکسن در اختیار اســت که توزیع می شود و کار خوبی است 
که در کنار تولیدات دیگر واکســن ها در کشور، این یکی هم 
عملیاتی می شود.سخنگوی سپاه پاسداران همچنین با اشاره به 
برگزاری رزمایش پیامبر اعظم ۱۷ نیز اظهار کرد: خوشبختانه 
با تاکید نیروهای چهارگانه سپاه و بخشی از سازمان بسیج به 

مدت ۱۵ روز انجام شــد. االن که یک هفته از پایان رزمایش 
می گذرد پیام این رزمایش از سوی دشمنان انقالب اسالمی از 
جمله رژیم صهیونیستی دریافت شده است و برخالف آنچه که 
متاسفانه برخی در رسانه های مخالف نظام تالش کردند که آن 
را در بعضی موضوعات حاوی تاثیرات منفی قلمداد کنند اما به 
گواهی کسانی که در هر حوزه  مربوط به آن فعالیت می کنند 
این رزمایش در همه این حوزه ها تاثیر مثبتی داشــته است و 
به دشمنان نشان داد که اگر دست از پا خطا کنند پاسخ  خود 
را خواهد گرفت.شــریف تاکید کرد: سپاه پاسداران به عنوان 
حافظ دستاوردهای نظام اسالمی ماموریت تعریف شده خود را 
بــا هماهنگی الزم با مراجع ذی ربط انجام می دهد و رزمایش 
پیامبر اعظم ۱۷ هم با همین مالحظات انجام شــد. همچنین 
برخالف هیاهوی دشمنان درباره رزمایش های سپاه مردم این 
مناطق برخورد همیارانه و همکاری و مهر و محبت خود را در 
طول زمان برگزاری رزمایش به نیروهای سپاه پاسداران نشان 
دادند. وی در پاســخ به این پرسش که برنامه سپاه پاسداران 
برای انتقام گیری از قاتالن شــهید سلیمانی چیست، تصریح 
کرد: مهمترین انتقام ما از قاتالن ســردار سلیمانی این است 
که نگذاریم برنامه ها و نقشــه های آنــان برای منطقه محقق 
شــود. مهمترین چیزی که می تواند روح شــهید سلیمانی را 
شــاد کند و انتقامی معنادار تلقی شود عدم توفیق  آمریکا و 
رژیم صهیونسیتی در منطقه است. مهمترین هدف قطع کردن 
دست و پای آمریکایی ها از منطقه بود که به فضل خدا در حال 
انجام اســت و امیدواریم با همکاری کشورهای محور مقاومت 

این امر تکمیل شود.

رئیس جمهور گفــت: آیت اهلل مصباح 
و  تکلیف مــداری  مســیر  در  یــزدی 
از  واهمــه ای  هیــچ  والیت مــداری 
هیچ کــس و هیــچ جریانی نداشــت.

بــه گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از 
پایگاه اطالع رســانی رئیــس جمهور، 
حجت االســالم ســید ابراهیم رئیسی 
پیش از ظهر دیروز )شــنبه( در کنگره 
بین المللی بزرگداشت عالمه محمدتقی 
مصباح یزدی با بیان اینکه ایشان التزام 
و تکلیف مداری در مسیر اجرای قوانین 
اســالم را بدون هــراس از دیگران و به 
بهترین شکل تبیین کرد، گفت: آیت اهلل 
مصباح یزدی در مسیر تکلیف مداری و 
والیت مداری هیچ واهمه ای از هیچ کس 
و هیــچ جریانی نداشــت و به بهترین 
شــکل بصیرت و میثاق با والیت را در 

عرصه فکر، اندیشــه و نظر تبیین کرد.
وی گفت: همانگونه که آیت اهلل مصباح 

یزدی در عرصه نظر و اندیشه از مرزهای 
دین مرزبانی کرد، شهید قاسم سلیمانی 

نیز به مثابه مرد با صالبت عرصه میدان 
پایبنــدی عملی خود را به این نظریات 
و اندیشــه ها به نمایش گذاشــت و با 
مرزبانی میدانی از دین به نماد بصیرت 
و وفاداری به والیــت و رهبری تبدیل 
شــد.رئیس جمهور همچنین دوره های 
طــرح والیــت را از ارزشــمندترین و 
اثرگذارتریــن یادگارهای عالمه مصباح 
یزدی توصیــف کرد و اظهار داشــت: 
»طرح والیت« در زمره دســتاوردهایی 
است که باید به خوبی پاس داشته شود 
و ادامه یابد.رئیســی گفــت: از خداوند 
بــزرگ می خواهم توفیق شــناخت و 
حرکت مســیری را که  آیت اهلل مصباح 
در عرصه نظر ترسیم کرد و حاج قاسم 
سلیمانی در عمل پیرو و رهرو آن بود، 

به ما نیز عطا کند.

رئیسی در کنگره بین المللی بزرگداشت عالمه مصباح:

طرح والیت از یادگارهای 
ارزشمند عالمه

فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه باید از نســل جوان در برابر جنگ رســانه ای دشــمن محافظت کنیم، گفت: باید برای 
غنی ســازی اوغات فراغت و گسترش فرهنگ غنی ایرانی-اسالمی چاره اندیشی شود.به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمید واحدی 
فرمانده نیروی هوایی ارتش در مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره میثاق که صبح دیروز )شنبه( در ستاد فرماندهی نهاجا برگزار شد با تسلیت ایام شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( گفت: دشمن برای مبارزه با احیای هویت اسالمی با ابزار امپراطوری رسانه ای و فضای مجازی به لشکرکشی سیاسی و فرهنگی و یارگیری اقدام کرده 
است.وی با تاکید بر اینکه باید از نسل جوان در برابر جنگ رسانه ای و فرهنگی دشمن محافظت کنیم، ادامه داد: باید برای غنی سازی اوغات فراغت و بسط و گسترش 
فرهنگ غنی ایرانی-اســالمی چاره اندیشــی شود.فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به فعالیت های فرهنگی در نهاجا گفت: در راستای تعالی سطح فرهنگی نیروی 
هوایی، با تالش کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی فعالیت های فرهنگی هنری عالوه بر فعالیت های قرآنی در بین کارکنان پایور و وظیفه و خانواده های آنها با رویکرد 
زنده نگه داشتن ارزش های دفاع مقدس و تقویت روحیه سلحشوری، انسجام ویژه ای یافته است.امیر واحدی تصریح کرد: راز موفقیت در عرصه فرهنگی و ایستادگی 

دربرابر تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمن، عدم اکتفا به وضع مطلوب و حرکت در مسیر رشد، تقویت و بسترسازی برای مشارکت حداکثری در این عرصه است.

رئیس جمهور گفت: الزم است استان های مرزی تردد افراد از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی را با دقت و جدیت کنترل کنند و از 
همه این افراد تست کرونا گرفته شود.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی دیروز )شنبه ۱۰ دی ماه( در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اهمیت توجه به واکسیناسیون مهاجران افغانستانی و سایر کشورها که به هر شکلی در 
کشور حضور دارند، اظهارداشت: برای قطع زنجیره بیماری و جلوگیری از شیوع کرونا ضرورت دارد برای واکسیناسیون همه افراد 

به ویژه مهاجرین اقدام شود.وی با تاکید بر انجام تست کرونا از همه کسانی که به کشور وارد می شوند، گفت: الزم است استان های مرزی تردد افراد از مرزهای زمینی، 
هوایی و دریایی را با دقت و جدیت کنترل کنند و از همه این افراد تست کرونا گرفته شود و به برگه های تست که بعضاً جعلی هستند، اکتفا نکنند چرا که هر گونه 
سهل انکاری در این زمینه در حقیقت زحمات همه کادر درمان و دست اندکاران مقابله با کرونا را از بین می برد.رئیسی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون نسخه 
الکترونیکی، گفت: تا تکمیل زیرساخت ها در برخی شهرها، برای موارد ضروری و استثنایی با تشخیص وزارت بهداشت و درمان و به منظور جلوگیری از اجتماع و ازدحام 
جمعیت و خطر شیوع بیماری، مجوزهای الزم صادر شده تا مشکلی برای شهروندان به وجود نیاید.رئیس جمهور همچنین با اشاره به ضرورت پیگیری واکسیناسیون 
عمومی بویژه اهمیت تزریق دوز سوم، اظهار داشت: بدون تردید واکسیناسیون عمومی می تواند در مقابل ویروس کرونا مصونیت ایجاد کند و باید با قوت ادامه یابد. 

همچنین طرح شهید سلیمانی در پیش بینی و پیشگیری از بیماری کرونا برکات فراوانی داشته است و ادامه آن ضروری است.

امیر واحدی:

بایدازنسلجواندربرابرجنگرسانهای
دشمنمحافظتکنیم

رئیس جمهور در ستاد کرونا:

واکسیناسیونمهاجرینانجامشود

نماینده مردم قم با بیان اینکه حضور آیت اهلل رئیسی 
در میان مردم، نمایانگر صداقت، صمیمیت،صداقت و 
مردمی بودن رئیس جمهور بود، گفت: مردم زمانی که 
این رفتارها را از ســوی مسئوالن می بینند، نسبت به 
نظام و انقالب و حل مشکالت دلگرم و امیدوار می شوند.

حجت االسالم مجتبی ذوالنوری در گفت وگو با خبرنگار 
سیاسی ایرنا با اشاره به سفر رئیس جمهور به قم گفت: 
سفر آیت اهلل رئیسی به قم پربرکت و ارزشمند بود. این 
سفر دو روزه برگزار شد در روز اول پروژه های عمرانی 
مورد بررسی قرار گرفت و دیدارهای مردمی انجام شد 
و رئیس جمهور در شورای اداری حضور یافت.نماینده 
مردم قم در مجلس با اشاره به دیدارهای رئیس جمهور 
با مراجع تقلید و جامعه مدرسین گفت: مراجع تقلید 

فراتر از اســتان ها و فراتر از منطقه هستند و مقلدین 
آنها در کشورهای مختلف حضور دارند، در حوزه علمیه 
نیز طالب از صدها کشــور دنیا تحصیل می کنند لذا 
یک روز از سفر رئیس جمهور به استان قم به دیدار با 
مراجع تقلید  اختصاص یافت.عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس تصریح کرد: حضور 

و سخنرانی رئیســی در میان مردم نمایانگر صداقت،  
صمیمیــت و مردمی بودن رئیس جمهــور بود، مردم 
زمانی که این رفتارها را از ســوی مسئوالن می بینند، 
نسبت به نظام و انقالب و حل مشکالت دلگرم امیدوار 
می شــوند.ذوالنوری اظهارداشت: البته به خاطر شیوع 
ویــروس کرونا رئیس جمهور نتوانســت در جمع های 
بزرگتری از مردم حضور یابد که موجب ناراحتی ایشان 
و مردم شــد.وی ادامه داد: قبل از سفر رئیس جمهور 
به قم در جلسات متعددی با مسئوالن، مصوبات سفر 
اســتانی مورد بررسی قرار گرفت و مشکالت استان در 
حوزه مسکن، بهداشت و درمان، آموزش عالی، اشتغال 
و آب بررســی شد. مصوبات سفر استانی با زمان بندی 

مشخص به سازمان ها ابالغ خواهد شد.

ذوالنوری:

حضوررئیسیدراستانها،مردمرابهحلمشکالتامیدوارکردهاست

تجمع میلیونی در بغداد به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی
مناطق مختلف عراق به ویژه بغداد پایتخت از صبح امروز شاهد راهپیمایی ها گسترده به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس است.به گزارش 
ایســنا به نقل از العهد، دیروز )شــنبه( در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس راهپیمایی های گسترده در مناطق مختلف عراق تحت عنوان 
»راهپیمایی پاســخ ملیونی« در حال برگزاری اســت.مردم منطقه الجادریه بغداد از ساعات اولیه صبح به خیابان ها آمده اند  و در این مراسم شرکت کردند. بنا بر گزارش های 
رسیده هر لحظه بر تعداد شکرکت کنندگان در این مراسم افزوده می شود.مردم زیادی از اقوام ترکمان و شبک نیز از شهر تلعفر و دشت نینوا به بغداد آمده اند تا در دومین 
سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی مشارکت کنند.بر اساس ویدیوها و تصاویری که منتشر شده است، موکب های حسینی شروع به توزیع غذا میان مشارکت کنندگان در 
این مراسم کردند.خبرنگار العهد در بغداد می گوید، که مردم زیادی در راهپیمایی منطقه جادریه حضور یافته اند و خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق و قصاص 

قاتالن فرماندهان مقاومت شدند.
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گزیده خبر

همزمان با سفر رئیس جمهور به قم:
نمایشگاه توانمندی های کارآفرینی و اشتغال 
مددجویان کمیته امداد استان قم برگزار شد

مدیرکل کمیته امداد اســتان قم از برگزاری نمایشــگاه دو روزه توانمندی های 
کارآفرینی و اشــتغال مددجویان این نهاد با حضور مشــاغل ویژه روســتایی، 
دانش بنیان وخانگی، به مدت دو روز در ورزشــگاه شهدا شهرستان کهک خبر 
داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، محسن مسعودیان راد، مدیرکل 
کمیته امداد اســتان قم در گفت و گو با اعالم این خبر گفت: شهرســتان تازه 
تاسیس کهک با داشتن ظرفیت های باالی اشتغال به ویژه در روستاهای آن، در 
کارآفرینی سرآمد اســت و این رزمایش اشتغال با برگزاری نمایشگاه مربوط به 
 دستاوردهای اشتغال خانواده های تحت حمایت این نهاد بیانگر این موضوع است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه به همت امدادگران این نهاد و با همکاری اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و فرمانداری شهرستان کهک برگزار شد تصریح 
کرد: در این نمایشــگاه ۱۸ راهبر شــغلی و کارآفرین  که هم اکنون طرح فعال 

اشتغال دارند، شرکت کرده اند.

حمایت شهردار رشت از سفیران پاکیزگی
 محمدپور- گیالن؛ شــهردار رشت در جمع پاکبانان، 
این نیروها را پیشــانی ارائه خدمات شهری در محالت 
و سفیران پاکیزگی شــهر نامید و گفت: شهرداری در 
راســتای برقراری توازن و عدالت در پرداخت حقوق و 
دستمزدها، پاکبانان را با افزایش پرداختیها مورد تقدیر 

و تشویق قرار می دهد.به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت - سید امیر حسین علوی شهردار رشت در جمع پاکبانان، ضمن 
تقدیر از زحماتی که برای نظافت و تمیزی شــهر میکشند، اظهار داشت: حقوق 
پاکبانان و کارگران فضای ســبز را در قرارداد جدید افزایش می دهیم. شهردار 
رشت عنوان کرد: رضایت شهروندان از تک تک پاکبانان عزیز که در واقع پیشانی 
ارائه خدمات شــهری در محالت محسوب می شــوند، رضایت اجتماعی را برای 
شهرداری رقم خواهد زد. علوی تصریح کرد: تالش پاکبانان برای مدیریت شهری 
بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است و بی شک در راستای برقراری توازن و عدالت 
در پرداخت حقوق و دستمزدها، با افزایش پرداختی ها مورد تقدیر و تشویق قرار 

خواهند گرفت.

فیروزمند رئیس شورای اسالمی شهر صدرا :
ساخت کمپ بزرگ ورزشی یکی از نیازهای 

مهم شهر صدرا 
به گــزارش روابط عمومی و اطالع رســانی شــورای 
اسالمی شهر صدرا: مهندس خداکرم فیروزمند  رئیس 
شورای اسالمی شهر صدرا و دکتر بهزاد پرنیان شهردار 
صدرا جهت بررســی امکانات ورزشی ضمن بازدید از 
مجموعه ورزشی ناظم فکور شهر صدرا با سید محمد 

ناظم الشــریعه رئیس نمایندگی اداره ورزش و جوانان شهر صدرا دیدار کردند. 
فیروزمند رئیس شــورای اســالمی شهر صدرا با اشــاره به اینکه شهر صدرا از 
کمبود زیرساخت های ورزشی رنج می برد گفت :قابل قبول نیست در یک شهر 
جدید امکانات ورزشــی متناسب با نیاز شهروندان ایجاد نشده است و این یکی 
از بزرگترین مشکالت شهر صدرا می باشد ،متاسفانه مدیران در سالهای گذشته 
نســبت به ایجاد اماکن ورزشــی بی توجه بوده اند و علی رغم وجود زمینه های 
مناســب و ارزان اقدامات قابل توجهی برای ســاخت سالن و زمین های ورزشی 
صورت نگرفته اســت.وی افزود: شهر صدرا دارای جمعیت جوان و پویا است که 
برای پــر کردن اوقات فراغت آنان و یا پرداختن بــه ورزش به صورت حرفه ای 
هیچگونه زیرســاختی برای آنها تاکنون در نظر نگرفته شده است که می تواند 

باعث بروز آسیب های اجتماعی فراوانی شود .

در 9 ماهه سال جاری:
نظارت و کنترل بیش از 35 هزار ناوگان حمل 

و نقل عمومی در مازندران
در9 ماهه ســال جاری 35 هزار و 940 ناوگان حمل و 
نقل عمومی در مازندران جهت اجرای طرح کنترل بر 
تردد ناوگان حمل و نقل عمومی مورد کنترل و نظارت 
قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان مازندران ، مهندس ناهید 

شهرامی نیا رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای اســتان اظهار داشــت : به منظور بازدارندگی ، شناســایی و اعمال قانون بر 
تخلفات رانندگی و همچنین ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات و فوتی های 
جاده ای ، طرح کنترل و نظارت بر تردد وســایل نقلیه عمومی توسط این اداره 
کل و قرار گاه پلیس راه اســتان به صورت مســتمر در حال اجرا می باشد .وی 
ادامه داد: این طرح به صورت گشــت های مشــترک ادارات راهداری و حمل و 
نقل جاده ای شهرستان ها و پلیس راه بوده که در تمامی محورهای مواصالتی 
پرخطر و پر تردد در جهت تشدید کنترلهای میدانی ناوگان عمومی حمل ونقل 
و کنترل مدارک و تجهیزات ایمنی آنها در طول راهها و محل های توقف) پایانه 

های مسافری ، مقابل پلیس راه ها ( انجام شده است.

توضیحات معاون امور مجلس رئیس جمهور 
درباره طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد

معــاون امــور مجلس رئیس جمهــور گفت: 
در طرح اختصاص ســهمیه بنزین به افراد به 
جــای خودروها، تعاملی میان مجلس و دولت 
وجود دارد و نظر نمایندگان تامین می شــود.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، ســید محمد 
حســینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با 
وجود تالش وافر دولت و مجلس برای ارتقاء معیشــت مردم، چقدر میان 
این دو قوه در اظهارنظر ها هماهنگی وجود دارد؟ افزود: نخســتین اولویت 
دولت مردمی ســیزدهم، مسئله سالمت مردم است که با عنایت الهی و با 
اهتمام جدی، تا حد زیادی از مشکالت از سر راه برداشته شد و امیدواریم 
بساط کرونا به طور کامل برچیده شود.وی گفت: دومین مسئله و دغدغه 
دولت مسائل اقتصادی و معیشت مردم بود که نهایت تالش صورت گرفت 
و با حضور معاون و دستیار اقتصادی، تیم اقتصادی دولت؛ تقویت و از همه 
صاحبنظران و اندیشمندان کمک گرفته شد تا بتوانند طرح ها و ایده های 
خود را ارائه دهند و بحث سند تحول هم که در دولت مطرح است بخش 
مهمی از آن به مســئله اقتصادی مربوط می شود.حسینی افزود: افزایش 
تولید، ایجاد اشــتغال، رونق اقتصادی و جذب ســرمایه گذاری مهم ترین 
برنامه های اقتصادی دولت اســت.معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: 
دولت در خصوص تصمیماتش سعی دارد که با نمایندگان مجلس تعامل 
داشته باشــد و قبل از ارائه الیحه بودجه ۱40۱ این تعامل صورت گرفت 
ورئیس ســازمان برنامه و بودجه با کمیسیون های مختلف مجلس به ویژه 
اقتصادی و با برخی فعاالن و صاحبنظران اقتصادی جلســه ای برگزار کرد 
که در نهایت الیحه ای تقدیم مجلس شد.حسینی افزود: درباره بنزین نیز 
همان طور که سخنگوی دولت اعالم کرد به گونه ای خواهد شد که یارانه ها 
عادالنه توزیع شود چرا که ما یارانه های پنهان و پیدا داریم و مشخص است 
که عادالنه توزیع نمی شود و آن ها که آب، برق، گاز و بنزین بیشتری مصرف 
می کنند در واقع یارانه بیشتری نصیبشان می شود و در مقابل آن ها که کم 
مصرف ترند یا مثال خودرویی ندارند از یارانه کمتری بهره مند می شوند.وی 
گفت: به تدریج باید به سمت عدالت حرکت کنیم که نمونه آن طرح بنزین 
اســت که به جای اینکه به خودرو تعلق پیدا کند به افراد داده شود.معاون 
امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طرح اختصاص 
سهمیه بنزین به افراد از چه زمانی اجرا می شود؟ گفت: بحث هایی در دولت 
مطرح است که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار کار 
می شود و امیدواریم نتیجه خوبی داشته باشد.حسینی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا اجرای این طرح بدون مطرح شدن آن در الیحه بودجه 
امکان پذیر اســت؟ افزود: پیشنهاد های نمایندگان در الیحه مطرح است 
و هنــوز جای جرح و تعدیل در بودجه وجود دارد و امســال بودجه را دو 
شوری کردند و قرار شد در شور اول، کلیات تصویب شود، بعد به کمیسیون 
تلفیق برود و مجدد برگردد که این در حال بررســی است.وی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه امکان دارد این طرح امسال اجرا شود؟ گفت: به هر 
حال نظر نمایندگان تامین می شــود و تعامل وجود دارد و تالش می کنیم 
در اولین فرصت جلسه مشترکی با نمایندگان داشته باشیم تا از نظر آن ها 
در خصوص ارز ترجیحی، یارانه ها و موضوع بنزین و سوخت استفاده کنیم.

معاون امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر 
دولت اصرار دارد طرح بنزین را امسال اجرا کند؟ افزود: دوستان اقتصادی 

دولت باید جزئیات این مسئله را مطرح کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

ارز سال بعد تک نرخی می شود
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام اظهار داشــت: یکی از 
مهمترین ویژگی های بودجه سال آینده، تک نرخی شدن ارز 
است که به توسعه صادرات کشور کمک می کند و طبق الیحه 
بودجه سال آینده، مالحظات عجیب و غریب در مباحث ارزی 

برداشته می شود و ایران می تواند هاب تجاری منطقه شود.
به گزارش ایلنا، علی آقامحمدی در مراسم امضای تفاهم نامه 
وزارت صمت و بانک مرکزی با بانک های عامل برای تامین مالی 
زنجیره ای اظهار داشــت: مدتهاست که این موضوع را پیگری 
می کردیم و امــروز نقطه آغاز عملیات تامین مالی زنجیره ای 
اســت.وی با بیان اینکه دیگر مشــکل منابع سرگردان برای 
بخش تولید مواجه نخواهیم بود، گفت: با اجرای این عملیات، 
پس از این دیگر پولی راکد باقی نمی مانده و زنجیره هایی که 
امروز برای این تامین مالی انتخاب شــدند، انسجام خوبی با 
یکدیگر دارند و پیش از این با هم همکاری داشته اند و باید از 
این پس به جای رقابت کور، با یکدیگر همکاری داشته باشند.

وی تاکید کرد: آنچه امروز به اجرا می رسد باید در حوزه ارزی 
هم عملیاتی شود و درآمدهای ارزی باید نظامی داشته باشند.

آقامحمدی با تاکید بر اهمیت بورس در این حوزه اذعان کرد: 
باید در روند این عملیات بتوانیم بورس را تقویت کنیم و اتفاقا 
بسیاری از مشکالت شرکت های بورسی در همین حوزه است 

و از این پس باید به شرکت های بورسی تسهیالت داده شود.
وی ادامه داد: متاسفانه این دیگر جزو ادبیات شده است که در 
بخش تامین مالی شرکت ها زمینی را به عنوان وثیقه در اختیار 

بانک ها قرار می دهند و بانک ها هم این اراضی را با قیمت بسیار 
باال می فروشند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید 

شرکت های بورسی در این جریاِن تامین مالی زنجیره ای قرار 
بگیرند تا سهام در گرو باشد و از این طریق تنها به شرکت های 
بورسی تســهیالت داده می شود و بخشــی از مشکالت این 
شــرکت ها برطرف خواهد شد.آقامحمدی با اشاره به مباحث 
ارزی در بودجه ۱40۱ گفــت: یکی از مهمترین ویژگی های 
بودجه ســال آینده، تک نرخی شــدن ارز است که به توسعه 
صادرات کشور کمک می کند و طبق الیحه بودجه سال آینده، 
مالحظات عجیب و غریب در مباحث ارزی برداشته می شود 
و ایران می تواند هاب تجاری منطقه شود.وی با اشاره به روش 
تامین مالی زنجیره ای اضافه کرد: مبنای اجرای این طرح باید 
مشتریان بانک ها و رضایت آنها باید باشند و 7 بانکی که برای 
اجرای این طرح انتخاب شدند از بانک های خوب برای شروع 
این حرکت هســتند و می تــوان از این طریق به بخش تولید 
کمک کنیم.مشــاور اقتصادی رهبری با اشاره به برق صنعتی 
در کشور بیان کرد: برق صنعتی کار خودش را شروع کرده و 
استقالل بازار برق در حال آغاز است و با استقالل برق صنعتی 
دیگر شــاهد قطع برق صنایع نخواهیم بود و در حوزه آب هم 
همین اتفاق در حال رخ دادن اســت و صنایع باید آب مورد 
نیاز خــود را از دریا تامین کنند و بحث آبهای ژرف در اینجا 
حائز اهمیت اســت.آقامحمدی تاکید کرد: امیدوارم با اجرای 

این برنامه ها، سال آینده سال رشد اقتصادی ایران باشد.

در تغییرات هشت شــاخص اقتصادی 
در تابستان ســال جاری، افزایش ۲05 
درصــدی صــادرات غیرنفتی، رشــد 
اقتصادی مثبت یا روند افزایش سکه و 
دالر قابل توجه اســت.به گزارش ایسنا، 
مرکز آمــار ایران گزارشــی از وضعیت 
تابســتان  در  اقتصادی  شــاخص های 

۱400 را منتشر کرد.

رشد اقتصادی مثبت است
براساس این گزارش، محصول ناخالص 
داخلی )GDP( بدون نفت به قیمت ثابت 
سال ۱390 در تابستان امسال، ۱۶۲.3 
هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر رشد 
اقتصادی 4.۲ درصد و رشــد اقتصادی 
بدون نفــت 3.3 درصد اســت.پیش از 
این مرکز آمار در گزارشــی اعالم کرده 
بود که در نیمــه اول ۱400، محصول 
ناخالــص داخلــی، حــدود 3۶۶ هزار 
میلیارد تومان با نفت و رشد اقتصادی به 
 GDP 5.9 درصد رسیده بود. همچنین
بدون احتساب نفت در نیمه اول امسال 
حدود 3۱3 هزار میلیارد تومان بود که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4.۱ 

درصد رشد داشت.

توقف رشد تورم از مهرماه
در رابطــه با تورم نیز  شــاخص قیمت 
کاالها و خدمات مصرفی کل کشور در 
فصل گذشته 33۸.7 ثبت شده و نشان 
از نــرخ تورم 45.۸ درصدی دارد.این در 
حالی است که شــاخص تورم در سال 
جاری همواره روند افزایشــی طی کرده 
و تاجایی پیش رفت که در شــهریورماه 
نرخ 45.۸ درصد ثبت شد که خود طی 
هشت سال گذشته یک رکورد در تورم 
ســاالنه به شــمار می رود. اما از مهرماه 

روند افزایشی متوقف و در مسیر نزولی 
قرار گرفته اســت؛ به طــوری که تورم 

ساالنه آذرماه 43.4 درصد ثبت شد.

بیکاری و وعده اشتغال میلیونی
آنچه درباره نرخ بیکاری گزارش شــده 
هــم نشــان می دهد که نــرخ بیکاری 
جمعیت ۱5 ساله و بیش تر در تابستان 
تک رقمی و  9.۶ درصد بوده ولی با این 
حــال افزایش 0.۸ درصدی نســبت به 

فصل مشابه سال پیش دارد.
دولت سیزدهم قول ایجاد یک میلیون 
و ۸50 هزار فرصت شــغلی را داده که 
قرار اســت از نیمه دوم سال ۱400 تا 
پایــان ســال ۱40۱ و در طول ۱۸ ماه 
آن را محقــق کند. اینکــه وزارت کار و 
سایر دســتگاه های مربوطه تا چه اندازه 
این رابطه موفق باشند، قابل سوال است.

نقدینگی همچنان رو به رشد
اما گزارش نقدینگی در فصل گذشــته 

بیانگر رشــد آن تا بیش از 4000 هزار 
میلیــارد تومان اســت که نســبت به 
تابســتان پارســال ۱7 درصد افزایش 

داشته است.

نوسان بورس در کانال 1.3 میلیون
در رابطه با شــاخص کل بــورس اوراق 
بهادار تهــران نیز آمار نشــان می دهد 
که در تابستان امســال با ۱۸.۶ درصد 
افزایش نســبت به فصل گذشته به یک 
میلیون و 3۸۶ هزار واحد رسیده است. 
در این فصل ارزش جاری بازار ســهام 
نیــز ۱9.3 درصد و ارزش کل معامالت 
بازار بورس اوراق بهادار نسبت به فصل 
گذشــته ۶3.7 درصد افزایش داشــته 
است. شاخص بورس این روزها نیز  در 
کانال یک میلیــون 300 هزار واحد در 

نوسان است.

صادرات  درصــدی   20۵ افزایش 
غیرنفتی

در این گــزارش در مورد جریان واردات 
از گمــرک هم اعالم شــده بیش از ۱0 
میلیون تن و به ارزش ۱۲ میلیارد دالر 
واردات شده اســت که نسبت به دوره 
مشابه ســال قبل به لحاظ وزنی 39.9  
درصــد و ارزش 37.۶ درصــد افزایش 
داشته اســت.در این فصل کل صادرات 
غیرنفتی از گمرک  ۲9.۸ میلیون تن و 
بــه ارزش بیش از ۱0 میلیارد دالر بوده 
است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 
به لحــاظ وزن ۲05 درصد افزایش و به 
لحاظ ارزش 5۲.۱ درصد افزایش داشته 
است. با این حال تازه ترین گزارشی که 
اخیرا گمرک ایران منتشــر کرد از این 
حکایت داشت که تجارت خارجی کشور 
در 9 ماهه امسال از مرز 7۲ میلیارد دالر 

گذشته است.

روند رو به رشد سکه و دالر
شــاخص دیگر  میانگین قیمت ســکه 
است که در تابســتان امسال تمام بهار 
آزادی )طــرح جدیــد( بــا ۸.7 درصد 
افزایش حــدود ۱۱.3 میلیون، ســکه 
نیم  بهار آزادی با یک درصد رشــد 5.۸ 
میلیون و ســکه ربع  بهار آزادی با 3.۸ 
درصد افزایش حدود 3.۶ میلیون تومان 
ثبت شــده است.همچنین متوسط نرخ 
دالر در بــازار آزاد برابر ۲5 هزار و ۸00 
تومان اعالم شــده که نســبت به بهار 
۱0.۱ درصــد افزایــش دارد. همچنین 
متوســط قیمت یورو در بازار آزاد تا 30 
هزار و 500 تومان ثبت شده که نسبت 
به فصل قبل ۸.7 درصد افزایش داشته 
اســت.این در حالی اســت که آخرین 
قیمت ها از بازار در مورد سکه حاکی از 
آن است سکه تمام ۱3 میلیون و ۱00 

هزار تومان است.

نمایی از تورم، بیکاری، 
نقدینگی و سکه و ارز در اقتصاد

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از حذف مصوبه افزایش سن بازنشستگی از الیحه بودجه خبر داد.به گزارش مهر، ولی 
اسماعیلی گفت: در جلسه کمیسیون بند مربوط به افزایش دو سال سن بازنشستگی کاًل حذف شد و همچنین قسمت 
مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از ۲ سال به سال 3 نیز حذف شده است.رییس کمیسیون اجتماعی 
مجلس افزود: در حال حاضر ســن بازنشستگی برای لیسانس ها 30 ســال و برای فوق لیسانس ها 35 سال است دولت 
در الیحه بودجه برای این افراد 3۲ ســال و 37 ســال دیده بود تا کمکی به صندوق ها بازنشستگی شود اما این راه حل اصلی نیست.اسماعیلی تاکید کرد: 
ما خودمان طرح پایداری درآمدهای صندوق ها را در کمیســیون در دســت بررسی داریم.همچنین علی دهقان کیا رییس کانون بازنشستگان و مستمری 
بگیران تهران نیز  با اشاره به حذف بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی در الیحه بودجه ۱40۱ اظهار کرد: بر اساس آنچه که اعالم شده این بند حذف 
شده و فعاًل قرار نیست اجرایی شود.طرح افزایش سن بازنشستگی که در الیحه بودجه پیشنهادی ۱40۱ آمده بود با واکنش های کارشناسان و متخصصان 
حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مواجه شــد بطوریکه بســیاری از متخصصان این موضوع را به ضرر کارگران و کارمندانی که چندین سال سابقه کار دارند و 
همچنین افزایش آمار بیکاری می دانســتند. همچنین معتقد بودند طرح افزایش ســن بازنشســتگی دارای ابهامات زیادی است که در نهایت این طرح در 

کمیسیون اجتماعی مجلس حذف شد.

یک نماینده مجلس شــورای اسالمی گفت: برای اینکه منابع درآمدی دیگری بتواند جای منابع درآمدی حاصل از فروش کمتر 
نفت را جبران کند، ناگزیر به تکیه بر درآمدهای مالیاتی کشــور هســتیم.به گزارش  ایسنا، احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور 
و فیروزه در مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: باید به درآمدهای مالیاتی توجه شود زیرا با توجه به مشکالت در بحث فروش 
نفت و برگرشت پول ناشی از فروش نفت به دلیل تحریم های بانکی، هر ساله درآمد نفت در بودجه ساالنه در حال کاهش است.

وی با بیان اینکه الیحه بودجه ۱40۱، از جنبه های مختلف قابل بررسی است، اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱40۱ حدود ۶۱ درصد پیش بینی شده 
است و نسبت به سال ۱400 افزایش پیدا کرده است. منابع درآمدی دولت در سال های گذشته عمدتا متکی به درآمدهای نفتی بوده است و سهم درآمدهای مالیاتی 
و ســایر درآمدها چندان زیاد نبوده اســت.ارکانی ادامه داد: با توجه به مشــکالت در فروش نفت و برگشت پول ناشی از فروش نفت به دلیل تحریم های بانکی باید به 
درآمدهای مالیاتی توجه شود، زیرا هرساله درآمد نفت در بودجه ساالنه در حال کاهش است. برای اینکه این کمبود جبران شود و منابع درآمدی دیگری بتواند جای 
منابع درآمدی حاصل از فروش کمتر نفت را جبران کند، ناگزیر به تکیه بر درآمدهای مالیاتی کشور هستیم.عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس عنوان 
کرد: قسمتی از درآمدهای مالیاتی الیحه بودجه ۱40۱ منابع درآمدی جدیدی هستند که تاکنون عملیاتی نشده بودند که از جمله می توان به درآمد مالیاتی ناشی از 

واحدهای مسکونی خالی، درآمدهای ناشی از خریدوفروش خودروهای لوکس و درآمدهای مالیاتی از فعاالن تبلیغاتی فضای مجازی اشاره کرد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس:

خبر خوش برای بازنشستگان
یک نماینده مجلس؛

ناچاریم مالیات را زیاد کنیم

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی
معافیت خدمات حمل و نقل از مالیات بر ارزش افزوده

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: براساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسالمی، 
خدمات حمل و نقل ) اعم از بار و مسافر( درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف 
است.به گزارش ایلنا، محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده 
مصوب 0۲/03/۱400، از تاریخ ۱3/۱0/۱400 الزم االجرا می باشــد و مشــموالن این قانون مکلف به اجرای تکالیف قانونی جدید و رعایت 
مقررات موضوع این قانون هستند، گفت: براساس جزء )۱3( بند )ب( ماده )9( قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل ) اعم از بار و مسافر( درون و برون شهری 
و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.گفتنی است خدمات حمل و نقل هوایی اعم از بار و مسافر به نرخ 9 درصد مشمول مالیات 

بر ارزش افزوده است.
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گزیده خبر

جزئیات سفر یک روزه وزیر نیرو به کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، وزیر نیرو و هیئت همراه 
به منظور تعیین تکلیف وضعیت تعدادی از پروژه نیمه تمام در حوزه آب و برق روز 
سه شنبه وارد کردســتان شد.مهندس آرش آریانژاد با اشاره به بازدیدهای میدانی 
دکتر محرابیان و هیئت همراه از پروژه های نیمه تکمیل بخش آب اســتان گفت: 
امیدواریم با تخصیص اعتبار الزم برای این پروژه ها مشکالت آبی این استان هر چه 
زوتر تعیین تکلیف و مرتفع گردد.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان افزود: 
وزیر نیرو و هیئت همراه در این سفر از سدهای ژاوه، قوچم، گاران، سیازاخ، شبکه 
انتقال آب ســد آزاد به تصفیه خانه ســنندج، خط آبرسانی به بیجار و حسن آباد 
یاسوکند، خط آبرسانی به قروه و دهگالن از سد ژاوه و تصفیه خانه فاضالب سنندج، 
بازدید نمود.وی ادامه داد: در طی این بازدیدها دکتر محرابیان مســئله تأمین آب 
شــرب سالم و پایدار شهرستان های سنندج، بانه و سقز را از دغدغه های مسئوالن 
کشوری و استانی دانسته و اظهار داشت که تصمیمات نهایی برای رفع این مسائل 
به زودی اجرایی خواهد شد.آلودگی آب سدهای کردستان نگران کننده است/ در 

تالشیم آب پایدار تا آغاز فصل گرما در اختیار مردم سنندج قرار گیرد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهاندر مراسم تجلیل از کارکنان کنترل کیفی 
آزمایشگاههای آب اعالم کرد:

حفظ و ارتقاءکیفیت آب شرب مهم ترین رسالت 
صنعت آبفا است

مدیرعامل آبفای استان اصفهان، حفظ و ارتقاءکیفیت آب 
شرب را حســاس ترین و مهمترین رسالت صنعت آبفا 
دانست .هاشم امینی در مراسم تجلیل از کارکنان کنترل 
کیفی آزمایشگاه های آب که موفق به دریافت گواهی نامه 
تایید صالحیت ISO/IEC17025:2017 در سال 1400 
شــده اندگفت:کارکنان مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب باید ضمن 
آشنایی با علم روز دنیا و بهره مندی از تجهیزات و فناوری های نوین، زمینه نظارت 
دقیق بر فرایند کنترل کیفی آب و پساب تولیدی و همچنین ارتقاء خدماترسانی به 
مردم را بیش از پیش فراهم نمایند.وی افزود: در سال های اخیر آزمایشگاه های آبفا 
در استان اصفهان  با بهره مندی از بهترین تجهیزات و نیروی انسانی متخصص  و 
کارآمد، کیفیت خدمات را در سطح استان ارتقاء داده اند. مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با بیان این که کنترل کیفی خدمات آبفا به صورت مستمر 
و پایدار ادامه دارد تصریح کرد: آب شــرب پس از تایید مراجع ذیصالح و با نظارت 
دقیق و مســتمر  نهادهای مســئول در اختیار مردم در شهرها و روستاها قرار می 
گیرد و سالمت آن از نظر کیفی مورد تایید است.امینی تامین آب شرب با کیفیت 
مطابق با اســتانداردهای تعریف شده را ضروری دانست و اظهار داشت: آب شرب، 
استراتژیک ترین و حیاتی ترین کاالیی است که مردم به آن نیاز دارند و متقاضی 
همیشگی آن هستند و به همین دلیل،بهبود کیفیت آن دغدغه اصلی فعاالن صنعت 

آبفا به شمار می آید.

توسط شرکت نفت ستاره خلیج فارس
پیشرفت 90 درصدی ساخت واحدهای 

مسکونی مناطق زلزله زده هرمزگان 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از پیشرفت 90 
درصدی ساخت واحدهای مسکونی روستاهای زلزله زده هرمزگان به همت شرکت 
نفت ســتاره خلیج خبر داد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس، »نرگس صداقت« با بیان اینکه شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
عالوه بر ارائه خدمات امدادی و پشــتیبانی در مناطق زلزله زده، ساخت واحدهای 
مسکونی در روستاهای گیشان غربی و زرتو را اجرایی کرده است، ابراز کرد: مراحل 
ساخت 5 واحد مسکونی در روستای گیشان غربی و 6 واحد مسکونی در روستای 
زرتو به همت شــرکت نفت ستاره خلیج فارس اجرایی شده اســت.وی ادامه داد: 
واحدهای مســکونی در حال ساخت در روستای گیشــان غربی در حال حاضر با 
پیشرفت 90 درصدی همراه هستند و منازل در حال ساخت ساکنان روستای زرتو 

نیز 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:
پژوهش گذرگاه اصلی توسعه پایدار و تولید 

علم در صنعت گاز است
آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: مدیرعامل شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی ضمن ارج نهادن به تالش های 
اثربخــش فعاالن این عرصه کــه متضمن تحقق اهداف 
توسعه کشور در زمینه های علمی و فن آوری می باشد، 
گفت: پژوهش گذرگاه اصلی توســعه پایدار و تولید علم 
در صنعت گاز می باشد.ســّیدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به اینکه پژوهش در 
سازمان با تولید علم و آگاهی زمینه جهش تولید و اقدامات نوآورانه و تحول گرایانه 
در صنعت گاز می گردد، افزود: امور پژوهش و فن آوری شرکت گاز استان یکی از 
دپارتمان های فعال در تولید علم و دانش افزایی می باشــد.وی با اشاره به اقدامات 
مهم پژوهشی در سال جاری اظهار داشــت: برگزاری 10 جلسه شورای پژوهش، 
بررسی بیش از 20 موضوع پژوهشی، اجرا و راهبری 22 پروژه پژوهشی و 10 پایان 
نامه تحصیالت تکمیلی حمایت شــده، ارائه 5 مقاله در نشریات و کنفرانس های 
معتبر داخلی و بین المللی، برگزاری 8 در حوزه توزیع گاز و... از مهم ترین اقدامات 

این شرکت در حوزه پژوهش و فن آوری بوده است.

اجرای ۵ طرح آبرسانی در رامسر
مدیر امور آبفا رامســر گفت: عملیات اجرایی 5 طرح آبرسانی 
با بهره مندی 5628 خانوار در شهرســتان رامســر در حال 
انجام اســت.مهندس کامبوزیا عســگریان با اشاره به 5 طرح 
آبرسانی در شهرستان رامسر اظهار داشت: طرح های آبرسانی 
چورته،گلین،جواهرده،سلمل و طالش محله طرحهای اجرایی 

در شهرســتان رامسر است که پس از اتمام عملیات اجرایی و بهره بر داری از  آنها2700 
خانوار در طرح آبرســانی جواهرده، 1700 خانوار در طرح آبرســانی طالش محله، 598 
خانوار در طرح آبرســانی چورته،500 خانوار در طرح آبرســانی سلمل و 1۳0 خانوار در 
طرح آبرســانی گلین از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.وی با 
اشاره به مشــخصات فیزیکی این طرحها گفت: تا کنون برای بهره برداری از این طرحها 
121 کیلومتر خط انتقال و شــبکه توزیع، 12 باب مخزن ذخیره، 1 واحد ایستگاه پمپاژ 
پیش بینی شده که تاکنون 26کیلومترخط انتقال و شبکه توزیع  و ساخت 6  باب مخزن 
ذخیره اجرا شده است.مهندس عسگریان افزود: تا کنون این طرحها  با 50 درصد پیشرفت 
فیزیکی و صرف اعتباری بالغ بر100 میلیارد ریال اجرا شده و برای اتمام این طرحها 2۳0 

میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

بیانیه مدیرعامل گازگلستان به مناسبت 
گرامیداشت ) 9 دی ،سالگرد شهادت شهید 

سلیمانی وعملیاتهای کربالی 4 و ۵(
علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان به مناسبت گرامیداشت مناسبتهای 
دی ماه اعم از 9 دی ،ســالگرد شهادت شهید ســلیمانی وعملیاتهای کربالی 4 و 5 
بیانیه ای صادرکرد.در این بیانیه آمده است: درکوران انقالب پرشکوه اسالمی ،مناسبت 
هــا  وایا م اهلل ها همواره نقاط عطف در تبلورحرکت رو به جلو وپایداری نظام مقدس 
جمهوری اســالمی شــده ودی ماه یادآورجلوه  های مختلفی درسنوات گذشته بوده 
اســت.   19 دی ماه 1۳57 قیام خونین مردم قم  یک نیروی محرکه ای برای انقالب 
شد ، 26 دی ماه 1۳57نیز طاغوت دیگریارای ماندن دراین سرزمین مقدس را نداشت 
و ازایران فرارکرد وحرکت انقالب برای تشکیل نظام مقدس شتاب ویژه گرفت. ۳  دی 
ماه 1۳65 بعد از 5 سال جنگ نفس گیر با سازماندهی بزرگ قرار بود عملیات سرنوشت 
ساز جنگ تحمیلی رقم بخورد که با خباثت اجانب داخلی و خارجی یک عدم فتح و 
یک غزه احد  دیگر رقم خورد که با ســازماندهی مجدد ســه هفته بعد یعنی 19 دی 
ماه 1۳65 عملیات بزرگ کربالی 5 را  غرورآفرینان  ســپاه اسالم شروع که طی یک 
عملیات شجاعانه ماشین جنگی رژیم متجاوز بعثی متوقف که تصویب قطعنامه 598 

ماحصل پیروزی این عملیات بود.

چالشهایاوپکپالسدرسال۲۰۲۲تکرارمیشود؟
سال 2021 که رشد چشمگیر قیمتها فشار مصرف کنندگان 
بر تولیدکنندگان بزرگ برای افزایش بیشتر تولید را به دنبال 
داشت، سال پرچالشی برای اوپک پالس بود اما سال 2022 می 
تواند سال خوبی برای این گروه باشد.به گزارش ایسنا، اوپک 
پالس در دو سال گذشته اقدامات غافلگیرکننده ای انجام داد. 
نخست در ابتدای پاندمی شاهد اختالف دو تولیدکننده بزرگ 
گروه شــامل عربستان سعودی و روســیه بود که به دلیل به 
تفاهم نرسیدن درباره نحوه مدیریت بحران شیوع کووید 19 
علیه هم شدند. سپس این دو تولیدکننده آشتی کرده و گروه 
را برای اجرای عمیقترین کاهش تولید تاریخ اوپک در واکنش 
به نابودی تقاضا بر اثر شیوع ویروس کرونا متحد کردند. سال 
2020 در مجموع شاهد رویدادهای کم سابقه ای بود.اما سال 
2021 هم تفاوت چندانی نداشت و سال پر چالشی برای اوپک 
پالس بود زیرا روند بهبود قیمتها آغاز شد. امری که مقاومت 
در برابر آن برای تولیدکنندگان به خصوص اقتصادهای وابسته 
به نفت منطقه خلیج فارس و آفریقا دشــوار بود. با این حال 
این تولیدکنندگان در برابر افزایش قیمتها مقاومت کردند و با 
پایبندی به توافق نفتی، تولید نفت را مجموعا 400 هزار بشکه 
در روز در هــر ماه افزایش دادند. این برنامه همچنان تا ژانویه 
ادامه داشته است. در حالی که وزیران اوپک پالس قرار است 
چهارم ژانویه برای بازبینی سیاست تولید دیدار کنند، بعضی 

از تحلیلگران نســبت به مازاد عرضه نفت هشدار می دهند. 
تحلیلگران اوپک در میان این عده نیســتند چرا که این گروه 
انتظار دارد شــیوع واریانت اُمیکرون تاثیر محدود و موقتی بر 
تقاضا داشته باشد.اما اوپک در دو سال گذشته ثابت کرده است 

که می تواند محتاط باشد. از همان ابتدای تشکیل گروه اوپک 
پالس که اعضای آن تصمیم گرفتند تولیدشان را در واکنش 
به افزایش تولید نفت شیل آمریکا کاهش دهند تا امسال که 
پس از موجهای پی در پی شیوع کووید 19 رویکرد منعطفی 

در قبال تنظیم سیاست تولید داشتند، اوپک پالس پنج سال 
پر از چالشــی را سپری کرده است.ماهیت پرچالش همکاری 
میان این تولیدکنندگان با در نظر گرفتن اولویتهای مختلف 
کشــورهای عضو قابل پیش بینی بود. بــا این حال این اتحاد 
حتی با وجود موانعی که سر راهش وجود داشت مانند ناتوانی 
عراق برای پایبندی به ســهمیه تولید که بابت آن با دریافت 
سهمیه کاهش تولید بیشتر جریمه شد، تا حدودی موفق شد. 
و این چالشــها ممکن است تاب آوری اوپک پالس را در برابر 
شوکهای آتی بیشتر کرده باشند.به گفته تحلیلگران، نخستین 
چالش پیــش روی اوپک پالس، عرضه مازاد بر تقاضای نفت 
خواهد بود. با این حــال چالش مذکور چندان جدی نبوده و 
بیشتر موقتی دیده می شود تا زمانی که موج شیوع اُمیکرون 
عبور کند. فرض بر این گذاشته شده که به بدی موجهای قبلی 
شیوع باشد که آن هم بسیار بعید است زیرا دولتها دیگر توان 
تحمل یک قرنطینه طوالنی دیگر را ندارند.چالش بزرگتر آن 
طور که ناظران صنعت نفت و اعضای اوپک می گویند کاهش 
ظرفیت مازاد تولید اســت. طبق اعــالم اداره اطالعات انرژی 
آمریکا، ظرفیت مازاد تولید اوپک در ســه ماهه چهارم سال 
2022 ممکن است به 5.11 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا 
کند که بسیار پایین تر از 9 میلیون بشکه در روز در سه ماهه 

چهارم سال 2021 خواهد بود.

تحلیلگران نفت با در نظر گرفتن موانعی که شیوع واریانت اُمیکرون برای احیای تقاضا برای سوخت ایجاد می کند و ریسک اشباع 
عرضه، پیش بینی قیمت نفت در سال 2022 را پایین بردند.به گزارش ایسنا، در نظرسنجی رویترز از ۳5 اقتصاددان و تحلیلگر، 
میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال نوی میالدی 7۳ دالر و 57 سنت پیش بینی شد که حدود دو درصد کمتر از پیش 
بینی 75 دالر و ۳۳ سنت در نظرسنجی نوامبر بود. این نخستین کاهش پیش بینی قیمت سال 2022 از نظرسنجی اوت رویترز 
بود.میانگین قیمت هر بشکه نفت آمریکا 71 دالر و ۳8 سنت در سال 2022 پیش بینی شد که پایینتر از پیش بینی 7۳ دالر و ۳1 سنت در ماه پیش بود.نوربرت 
روکر، تحلیلگر بانک جولیوس بائر گفت: با کندی رشد تقاضا برای نفت، ادامه رشد عرضه و تسهیل کمبود انرژی، در سال 2022 شاهد توازن گسترده بازار نفت خواهیم 
بود و بنابراین انتظار داریم قیمتها از سطح جاری پایینتر باشند.قیمت نفت برنت که در حال حاضر حدود 80 دالر در هر بشکه معامله می شود، تحت تاثیر بهبود تقاضا 
برای ســوخت، در مســیر ثبت بزرگترین رشد ساالنه از سال 2009 قرار دارد.با این حال واریانت جدید اُمیکرون کرونای دلتا شیوع سریعتری دارد و باعث شده است 
کشورها محدودیتهای کرونایی را تشدید کنند. اگر این محدودیتها ادامه پیدا کند، می تواند روند احیای تقاضا برای سوخت را معکوس کند.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد 
بازار در شرکت OANDA هم اظهار کرد: بازگشایی جهانی بمحض عبور موج شیوع اُمیکرون، بهبود خواهد یافت و قیمت نفت احتماال نوسانی خواهد ماند زیرا اوپک 

پالس با افزایش تدریجی تولید، معامله گران را در اضطراب نگه می دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: طبق قانون باید مسکن مهر پردیس تصفیه خانه این منطقه را ایجاد کند اما برنامه 
آنطور که باید پیش نرفت و به همین دلیل شرکت آب و فاضالب تهران به انتقال فاضالب به تصفیه خانه های خود اقدام کرد اما با این حال 
هنوز ۳0 درصد فاضالب به سد ماملو وارد می شود.محمدرضا بختیاری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه نمی توانیم برای فاز 8 چاره ای 
لحاظ کنیم و باید شرکت عمران شهر پردیس تصفیه خانه باغ کمش را ایجاد کند، اظهار کرد: تا ماه گذشته فاضالب شهر پردیس وارد 

سد ماملو می شد که با اقدامات صورت گرفته و ایجاد مدول دوم تصفه خانه پردیس، فاضالب فازهای  9 و 11 و فاز 5 به تصفیه خانه شرکت آب و فاضالب تهران وارد می شود.
وی افزود: در گذشــته این فاضالب به رودخانه جاجرود انتقال پیدا می کرد، گفت: درحال حاضر  70 درصد فاضالبی را که در گذشــته وارد سد ماملو می شد، به تصفیه خانه 
پردیس منتقل می کنیم.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران با تاکید بر اینکه طبق قانون، مسکن مهر پردیس موظف بود که تصفیه خانه فاضالب ایجاد و عملیات 
تصفیه را انجام دهد، تصریح کرد: برنامه طبق زمان بندی پیش نرفت، به همین دلیل فاز دوم تصفیه خانه پردیس را که راه اندازی کردیم، میزانی را که می توانستیم به تصفیه خانه 
فاضالب شرکت منتقل کردیم.بختیاری با بیان اینکه در این راستا فاضالب فازهای 9، 11 و 5 وارد تصفیه خانه شرکت آب و فاضالب تهران شد، افزود: بعد از آن که تصفه خانه 
باغ کمش راه اندازی شود، فاضالب این فازها وارد این تصفیه خانه خواهد شد، اما اکنون با اقدامات انجام شده از  حدود یک ماه پیش از ورود 70 درصد فاضالبی که در گذشته 

وارد رودخانه جاجرود می شد، جلوگیری شده است.وی با بیان اینکه تصفیه خانه باغ کمش در حال ساخت است.

 در نظرسنجی رویترز

سایه اُمیکرون بر دورنمای قیمت نفت ۲۰۲۲ 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران

ماجرای ورود فاضالب شهر پردیس به سد ماملو 

 هیچ گونه آتش سوزی در سکوی 
۱۶ پارس جنوبی رخ نداده است

در پی نشتی گاز از خط لوله دریایی فاز 16 پارس  جنوبی، برنامه ریزی  برای انجام تعمیرات 
و عملیاتی کردن این ســکو در حال انجام است.به گزارش ایسنا، پیرو درج خبری مبنی بر 
آتش سوزی گسترده در یکی از سکوهای گازی پارس جنوبی شرکت نفت و گاز پارس اعالم 
کرد که هیچ گونه آتش سوزی در سکوی 16 اتفاق نیفتاده است و تأسیسات این سکو در وضع 
ایمن قرار دارند.روز جمعه )10 دی ماه( خط لوله انتقال گاز ســکوی 16 در بستر دریا دچار 
نشتی شــد که بالفاصله پس از بررسی و شناسایی موقعیت آن، خروجی های سکو بسته و 
نشتی به طور کامل مهار شد.در پی این حادثه و بر اثر برخورد صاعقه با سطح آب، گاز منتشر 
شده در سطح آب و در فاصله 15 کیلومتری از سکو دچار آتش سوزی شده که بالفاصله پس 

از قطع تولید گاز، آتش نیز مهار شد.
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گزیده خبر

ماجرای دپوی ۸۰ میلیاردی سکه های 
گلدکوئست

حدود ۸۰ میلیارد تومان سکه های گلدکوئست از سال ها پیش هنوز تعیین 
تکلیف نشده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد.به گزارش ایسنا، در 
جریان تعیین تکلیف کاالهای موجود در سازمان اموال تملیکی، اخیرا طی 
بازدید معاون دادستان تهران از انبارهای این سازمان موضوع تعیین تکلیف 
۸۰ میلیارد تومان سکه گلدکوئست که از حدود ۱۵ سال پیش مانده است 
مورد تاکید قرار گرفت.اینکه جریان این سکه ها چیست، میر معینی - معاون 

فروش و بهره وری سازمان اموال تملیکی- درباره آن به ایسنا توضیح داد.
وی با اشــاره به اینکه هر کاالیی که به ســازمان اموال تملیکی اعالم شود، 
فروش آن منوط به دستور قضایی است گفت که سکه های گلدکوئست هم 
مربوط به سنوات گذشته بوده و پرونده طوالنی مدت قضایی دارد، از این رو 
هر زمان که پرونده های آن تعیین تکلیف و حکم صادر شود، سازمان اموال 
تملیکی آن را اجرایی خواهد کرد.این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی 
با اعالم اینکه ســکه های گلدکوئست در حال حاضر در اختیار این سازمان 
قرار دارد، افزود: امــا تاکنون حکمی در مورد نحوه تعیین تکلیف آن صادر 
نشده است، این در حالی است که نحوه فروش نیز باید از سوی قضایی اعالم 
و مشخص شــود که این سکه ها قرار است در حالت اولیه واگذار و یا اینکه 
به حالتی دیگر تغییر کند.میرمعینی در مورد احتمال واگذاری ســکه های 
گلدکوئست به عموم مردم نیز یادآور شد که این سکه ها ارزش موزه ای دارند 
و اینکه به چه نحوی واگذار شود، منوط به حکم صادره از قوه قضائیه است.

طالی بدون کد شناسایی نخرید
مدیر کل اســتاندارد تهران با اعالم اجباری بودن درج کد شناسایی برروی 
مصنوعات طال، تاکید کرد که شهروندان مصنوعات طالی بدون کد شناسایی 
خریداری نکنند.به گزارش ایسنا، به نقل از اداره  کل استاندارد استان تهران، 
عبــاس نوری در این باره به واحدهای عرضه کننده مصنوعات طال تذکر داد 
و گفت: خرید و فروش هرگونه مصنوع طالی بدون کد شناســایی، مصنوع 
طالی دارای کدهای شناســایی ابطال شده و مصنوع طالی دارای کدهای 
شناســایی تعلیق شــده، ممنوع اســت و برابر مقررات در صورت مشاهده، 

مصنوعات توقیف و متخلفین به مراجع قضائی معرفی می شوند.

در راستای بهینه سازی تجهیزات در فوالد خراسان انجام شد:
تعویض سیستم مگنت جرثقیل در واحد انبار 

شمش فوالدسازی
طرح جایگزینی  سیستم مگنت دائم با نمونه¬ی غیردائم بر روی جرثقیل سقفی 
24تنی  برای اولین بار در مجتمع فوالد خراســان به دست کارکنان متخصص 
و توانای این مجتمع انجام شــد، مدیرپشتیبانی فنی و انرژی و سیاالت مجتمع 
»فوالد خراســان« گفت:  پرســنل پرتالش واحد نت جرثقیل فوالد خراســان 
توانستند با برنامه ریزی مدون و به کارگیری ظرفیت نیروی انسانی¬های ماهر و 
خودباور نسبت به تعویض سیستم مگنت دائم جرثقیل و به کارگیری مگنت غیر 
دائم در ایــن واحد اقدام کنند،رضا قربانی در توضیح اهمیت و چگونگی اجرای 
این پــروژه گفت: امروزه جرثقیل های مگنتــی در صنایع، برای حمل قطعات 
بزرگ )آهن، فوالد و چدن( از جایگاه ویژه ای برخوردارند.  مزیت سیستم های 
مگنت نســبت به چنگ ها، قالب ها و سایر ادوات باربرداری این است که بدون 
آسیب به بار، در کمترین زمان ممکن عملیات باربرداری را بدون دخالت مستقیم 
نیروی انســانی انجام می دهد و در نتیجه، سرعت بارگیری و تخلیه بار افزایش 
می یابد،وی در ادامه گفت: به دلیل تحریم¬های ظالمانه و دشواری تأمین مگنت 
های جرثقیل از خارج از کشور و نیز زمان بر بودن و  هزینه باالی تعمیر مگنت 

های دائمی، تصمیم گرفته شد.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه: 
فوالد مبارکه موفق به دریافت تندیس زرین 

جشنواره ملی صنعت سالمت محور شد 
مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه گفت: شــرکت فوالد مبارکه با کسب باالترین 
امتیاز میان ۷۶ شــرکت صنعتی، به عنوان ســازمان  
پاســخگو و مســئولیت پذیر حوزه ســالمت کشــور 
با چشــم انداز بهبود و توســعه مســتمر فرآیندهای 
ســالمت محور، موفق به دریافت تندیس زرین چهارمین جشنواره ملی صنعت 
ســالمت محور گردید. حســین مدرســی فر مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط 
زیســت فوالد مبارکه اظهار کرد: چهارمین جشنواره ملی صنعت سالمت محور 
با رویکرد ارتقای ســالمت صنایــع تولیدی و خدماتی و معرفی ســازمان های 
پاسخگو و مســئولیت پذیر حوزه سالمت کشور، با چشــم انداز بهبود و توسعه 
مســتمر فرآیندهای سالمت محور امروز ۷ دی ماه ۱4۰۰ با حضور مقامات عالی 
و مسئولین سالمت در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار 
شد.وی افزود: هدف از برگزاری این جشــنواره پایش، رتبه بندی، اعتباربخشی 
و تشــویق مجموعه ای متعهد به امر ســالمت و تشکیل کارگروه های تخصصی 
ســالمت محور در صنایع تولیدی و خدماتی و همچنین فرهنگ سازی در جهت 

تغییر نگرش صنایع در راستای ارتقای سالمت و بهداشت کشور است

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

 تصمیمات جدید در حوزه رفع تعهد ارزی
وزیر صنعــت، معدن و تجارت از آغاز تامین مالی زنجیره ای و 
صدور فاکتور صورتحســاب الکترونیک و همچنین تصمیمات 
جدیــد در حوزه رفــع تعهــد ارزی صادرکنندگانی که برای 
بازگشــت ارز با مشکل مواجه بودند خبر داد.به گزارش ایسنا، 
سید رضا فاطمی امین در حاشــیه برنامه امضای تفاهم نامه 
وزارت صمت و بانک هــای عامل برای تامین مالی زنجیره ای، 
گفت: از حدود ۱۰ ســال پیش ایده تامین مالی زنجیره ای در 
دنیا مطرح شده و در سال های اخیر رونق گرفته است. این ایده 
بــه کاهش هزینه های مالی کمک ، از انحراف منابع جلوگیری 
و دسترســی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را بهبود 
می دهد.وی با بیان اینکه برآورد می شــود با اجرای این طرح 
منابع موجود تا حداقل ۳۰ درصد بهتر اســتفاده شود، تصریح 
کــرد: در حال حاضر تولید کنندگان کاالی نهایی و مواد اولیه 
برای دریافت تســهیالت به بانک مراجعه می کنند. این باعث 
می شود برای مثال 2۰۰ میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه 
شود، اما در واقع با کمتر از این مبلغ امکان تامین مالی وجود 
دارد.به گفته این مقام مســئول تامین مالی زنجیره ای که از 
امروز شــروع خواهد شد نوید بخش برطرف شدن بسیاری از 
مسائل و مشکالت بخش تامین مالی است. البته حدود دو ماه 
آینده پایلوت این برنامه احتماال تا سال آینده به طور کامل اجرا 
می شــود.وی با اشاره به آغاز فاکتور صورتحساب الکترونیک و 
تامین مالی زنجیره ای از امروز، تصریح کرد: در صورتحســاب 
الکترونیک بانک ها موقع ارائه تسهیالت، درخواست ارائه فاکتور 
می کنند که ممکن اســت این فاکتــور جعلی و بیش از مبلغ 
مورد نیاز واحد باشــد. اما با اجرای صورتحســاب الکترونیک 
انحراف منابع از بین می رود و دیگر کسی نمی تواند برای یک 
کار دو وام بگیــرد یا وامی که دریافت کرده برای کاری غیر از 
مورد ذکر شده اســتفاده کند.فاطمی امین درباره تأمین مواد 
اولیه پوشــاک نیز گفت: در حال حاضر کمبود پنبه در کشور 
وجود دارد که باید واردات آن تسهیل شود. در حوزه مواد اولیه 

پتروشــیمی مورد نیاز نســاجی نیز کمبود هست که در حال 
مذاکره با شرکت های پتروشیمی برای واردات این مواد هستیم .

وی درباره جدیدترین وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 
نیز گفت: در سال ۱۳۹۷ برخی صادرکنندگان برای بازگشت 
ارز با مشــکالتی مواجه بودند و نتوانستند تعهد ارزی را انجام 
دهند. در حال حاضر کارگروه مشترکی با بانک مرکزی ایجاد 
شــده تا برای مواردی که دلیــل منطقی برای عدم رفع تعهد 
ارزی وجود دارد، برای مثال رقم صادراتی درســت درج نشده 
یا مبلغ صادرات ناچیزی بوده تفاهم کلی در نظر گرفته شود. 
امیدواریم به زودی برای متعهدین ارزی که مشکل آنها توجیه 
دارد رفع تعهد ارزی صادر شــود.وزیر صمت در ادامه در پاسخ 
به ســوال یکی از خبرنگاران درباره وضعیت خودروهای ناقص 
پاســخی روشنی نداد و گفت: تامین مالی زنجیره ای در همه 

صنایع از جمله صنعت خودرو به کاهش هزینه و تسهیل تولید 
کمک خواهد کرد.فاطمی امین همچنین در این مراسم امضای 
تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای، را مصداقی از هماهنگی تیم 
اقتصادی دولت دانســت و گفت: سهولت دسترسی به منابع، 
هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای این 

تفاهم نامه خواهد بود.

منتفع شدن همزمان بانکها و واحدهای تولیدی با تامین 
مالی زنجیره ای

وزیــر صنعت، معدن و تجارت با بیــان اینکه هم بانکها و هم 
واحدهای تولیدی از این تفاهم نامه منتفع می شــوند، گفت: با 
این تفاهم نامه تســهیالت به صورت مطمئن داده می شود، 
بازگشت پذیری منابع برای بانک ها آسانتر و فاکتورهای صوری 

حذف خواهد شــد و همچنین بازرگانان و تولید کنندگان با 
ســهولت به منابع مالی دسترســی می یابند.فاطمی امین با 
بیان اینکه این موضوع به صورت پایلوت با هفت بانک شــروع 
می شود، اضافه کرد: امیدواریم سال آینده بسیاری از مشکالت 
در حوزه تامین سرمایه در گردش را با این تفاهمنامه نداشته 

باشیم.

تفاهم نامــه زنجیره ای، نمونه ای از کار مشــترک و 
هماهنگ

وی همچنین تامین مالی زنجیره ای را رویکردی دانســت که 
۱۰ ســال گذشــته دنیا به سمت آن رفته اســت و ادامه داد: 
بانک های کشــورمان و بانک مرکزی نیز به سمت این موضوع 
رفته انــد و تفاهم نامه زنجیره ای نمونه ای از کار مشــترک و 

هماهنگ است.

استعالم الکترونیکی از ســامانه جامع تجارت مبنای 
پرداخت بانک ها خواهد بود

وزیر صمت این موضوع را کار بســیار بزرگی دانســت و گفت: 
اســتعالم الکترونیکی از ســامانه جامع تجارت مبنای پرداخت 
بانک هــا خواهد بود. تامین مالی زنجیره ای در ابتدا بر این مبنا 
عملیاتی خواهد شد و امیدواریم این موضوع افتخاری برای همه 
ما شــود و از این کار به عنوان یک کار برجسته تامین مالی یاد 
کنیم.فاطمی امین در ادامه بیان کرد: اگر ۵ مســئله در تولید و 
تجارت داشته باشیم، یکی از آنها تأمین مالی است که با تامین 
مالی زنجیره ای بســیاری از مشکالت در سال حمایت از تولید 
حل خواهد شد.گفتنی است مراســم امضای تفاهم نامه تامین 
مالی زنجیره ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل با حضور علی 
آقا محمدی؛ رییس گروه اقتصادی معاونت بررســی دفتر مقام 
معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و 

مدیران عامل بانکها به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.

معاون وزیر صمت ضمن تشــریح علت 
عودت فلفل و ســیب زمینی صادراتی، 
گفت: حجــم قابل توجهــی محصول 
کشــاورزی صادر می شود و کمتر از ۵ 
درصد از این صادرات به کشــور عودت 
داده می شــوند.علیرضا پیمان پاک در 
گفت و گــو با خبرنگار مهــر در مورد 
جزئیات بازگشت محصوالت کشاورزی 
صادراتــی، اظهــار کرد: اخبــاری که 
طــی روزهای گذشــته در مورد عودت 
محصوالت کشــاورزی صادراتی منتشر 
شد بی انصافی بود؛ حجم قابل توجهی 
محصول کشــاورزی صادر می شــود و 
کمتــر از ۵ درصد از این صــادرات به 
کشــور عودت می خورد؛ به عنوان مثال 
۳۰۰ هزار تن سیب صادر می شود و دو 
هزار تن برگشت می خورد.رئیس سازمان 
توسعه تجارت ایران افزود: قرنطینه باید 
جلوی این اتفاق را بگیرد. شاید از ۱۰۰ 
کانتینری که صادر می شــود 2 کانتینر 
از دســت قرنطینه در بــرود؛ به عنوان 
مثال می توان به صادرات فلفل دلمه ای 
اشاره کرد. باید وضعیت فلفل دلمه ای را 
از مقصد تولیــد مدیریت کنیم. در این 
فرایند هیچ ایرادی در مورد سموم و کود 
وارد نشده بود بلکه استانداردهای روسیه 
استانداردهای  اســت.  ایران متفاوت  با 
روســیه بــر پایه گوســت اســت. این 
اســتاندارد باید ترجمــه و تطبیق داده 
می شد؛ مثاًل این سموم مواد افزودنی را 
نمی پذیریم و این فاکتورها را داریم.وی 
ادامــه داد: در اینجا باید تولیدکننده به 
این مسائل توجه کند. اینکه تولیدکننده 
بگوید من شــیوه تولید خــود را دارم 
درست نیســت و نتیجه همین عودت 

خوردن محصوالت صادراتی است.

وزارت جهاد هنوز بین المللی نشده 
است

پیمان پاک در مورد اظهارات نادرســت 
مســئوالن کشــاورزی در مورد عودت 

خوردن محصوالت کشاورزی صادراتی، 
اظهار کــرد: وزارت جهاد کشــاورزی 
ســابقه ای در بحث تجــارت بین الملل 
نــدارد و به واســطه فشــار وزیر جهاد 
می خواهنــد بخــش بین الملــل را در 
اختیار بگیرند. پس وقتی اشراف ندارند 
نمی دانند چگونه بایــد بحث را مطرح 
کننــد. نمی داند که چــه میزان حجم 
صادرات فالن محصول کشــاورزی در 
اســت.معاون  بوده  سال های گذشــته 
وزیر صمت افزود: در کل دنیا این اتفاق 
می افتد؛ عودت خوردن برنج های هندی، 
عودت خوردن ذرت هــای برزیلی و … 
از این دست مثالهاســت. اخبار انهدام 
محصوالت کشــاورزی در کشــورهای 
عربی را بررسی کنید که چه حجم های 

زیادی کاال منهدم می شود.

موج رسانه ای، سختگیری کشورها 
نسبت به محصوالت ایرانی را زیاد 

می کند
وی بــا بیان اینکــه فرهنگ مــا باید 
صادراتی شود، اظهار کرد: یکی از عمده 
مشــکالت ما در حوزه تجارت نداشتن 
فرهنــگ صادراتــی اســت. وقتی یک 
کانتینر عــودت می خورد در بوق و کرنا 
می کنند و محصول ایرانی را بی کیفیت 
نشــان می دهنــد. مگر در ایــن 4 ماه 
ســموم و کود زیاد شده است؟ در ایران 
گلخانه های هیدروپونیک داریم که با نرم 
افزار تأمین مواد اولیه و آب محصول را 
مدیریت می کنند اما به جای بُلد کردن 
این مسائل عودت خوردن ها بُلد می شود. 
در این زمان نیز بقیه کشــورها رسانه ها 

را بررسی می کنند و سختگیری نسبت 
به محصوالت ایرانی افزایش می یابد. در 
واقع موج رسانه ای موجب سخت گیری 
توسعه  کشورها می شود.رئیس سازمان 
تجارت ایران تصریح کرد: همین االن در 
مرزهای روسیه پول می گیرند و کاالی 
بی کیفیت اسرائیل و ترکیه را وارد این 
کشور می کنند. ولی چون موج رسانه ای 
در آن خصوص ایجاد نشــده مردم آن 

کشورها حساس نیستند.

در  غذایی  و  کشــاورزی  کاالهای 
گمرک چین رجیستر شدند

معاون وزیر صمت با اشــاره به رجیستر 
شدن کاالها در گمرک چین، گفت: کل 
محصوالت کشــاورزی و صنایع غذایی 
باید در گمرک چین رجیســتر می شد 
زیرا از ابتــدای ســال 2۰22 میالدی 
اطالعات هر کســی رجیســتر نباشد 
کاالیش برگشــت می خورد.پیمان پاک 
اظهار کرد: اگرچه وظیفه سایر دستگاه ها 
بود اما من همکاران ســازمان توســعه 
تجارت را ملزم بــه انجام این کار کردم 
تا مســاله عودت پیش نیاید و رسانه ها 
اعالم کنند که »کاالهای ما توسط چین 
هم برگشته داده شد.« آخرین مجموعه 
سازمان غذا و دارو و قرنطینه بود که این 
کار را انجــام داد و بهانه آنها برای عدم 
انجام نیز نبود مترجم چینی بود. به هر 
حال سازمان توسعه تجارت طی یک ماه 
گذشــته این کار را انجام داد و کاالهای 
ما به راحتی به چین صادر می شوند.وی 
افزود: این مســاله به مسمومیت و مواد 
استفاده در محصوالت کشاورزی  مورد 

ارتباطی نداشــت بلکه یــک چارچوب 
قانونی مبنی بــر درج اطالعات بود که 
اگر درج نمی شــد صحبت می شــد که 
مواد غذایی ما آلوده بوده اســت.پیمان 
پاک گفت: البته این مســائل ارتباطی 
به کیفیت محصول ندارد؛ قطعاً کیفیت 
محصول باید اصالح شود و این کیفیت 

پایدار باشد.

چرا ســیب زمینی ها از ازبکستان 
عودت خورد؟

وی در مورد بازگشت بار سیب زمینی از 
کشور ازبکستان، گفت: بر اساس قانون 
انتزاع وزارت جهاد کشــاورزی مسئول 
حوزه محصوالت کشــاورزی اســت اما 
چون هنوز بین المللی نشده اند سازمان 
توســعه تجارت به این وزارتخانه کمک 
وزارت  می کند. چندی پیش مسئوالن 
کشاورزی ازبکستان به ایران آمدند و ما 
برنامه ریزی کردیم و حجم قابل توجهی 
بار سیب زمینی به ازبکستان صادر شد 
و تعدادی کانتنیر بازگشت خورد.معاون 
وزیر صمت تصریح کرد: علت بازگشت 
ســیب زمینی نیز این بود که برای بازار 
ازبکســتان تولید نشده بود؛ به این معنا 
کــه تولیدکننده همان باری را که برای 
عراق تولید کرده بود برای ازبکســتان 
فرستاده بود در حالی که استانداردهای 
این دو کشور کاماًل با هم متفاوت است.

تولیدکننده همان باری را که برای عراق 
تولید کرده بود برای ازبکستان فرستاده 
بود در حالی که اســتانداردهای این دو 
کشــور کاماًل با هم متفاوت اســت.وی 
گفت: تولیدکننــده و صادرکننده باید 
به این مســائل توجه داشته باشند؛ اگر 
کاال با یک بسته بندی دقیق و با کیفیت 
به عراق صادر شود خریداری ندارد زیرا 
قیمــت باالیی پیدا می کند و خریدار به 
صورت فله می خواهد بخرد؛ اما در کشور 
دیگر باید وضعیت بسته بندی مناسب 

باشد و استاندارد رعایت شود.

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

علت عودت فلفل و سیب 
زمینی صادراتی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید که هیچ فعال اقتصادی با پرداخت مالیات مشکلی ندارد اما در سال های گذشته کمتر 
به مبنای مهم مالیاتی در ایران توجه شده است.عباس آرگون در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای آنکه نظام مالیاتی یک کشور شفاف 
شده و در مسیر درست قرار بگیرد باید دو شرط را رعایت کرد. مهم ترین موضوع در این حوزه عدالت مالیاتی است. ما نمی توانیم توقع 
داشته باشیم که فشار مالیاتی بر روی بخش هایی از اقتصاد باشد و سایر بخش ها بدون هیچ محدودیتی کار خود را ادامه دهند.وی با بیان 
اینکه بخش های غیرشــفاف در اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی کنند، توضیح داد: کارمندهای ما به شــکل دقیق و بر اساس قوانین کشور، مالیات خود را پرداخت می کنند، 
واحدهای تولیدی نیز با توجه به اطالعات ثبت شده هر ساله اظهارنامه پر کرده و بر اساس آن مالیات می دهند اما بخش های غیرشفاف و حوزه هایی که اطالعات آن به طور کامل 
ثبت نشده، عمال هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند و این موضوع کامال بر خالف قاعده عدالت مالیاتی است.عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به رقم باالی قاچاق در اقتصاد ایران، 
بیان کرد: این رقم های بزرگ قاچاق کاال در کشور، از سویی بازار کاالهای داخلی را تهدید می کنند و از طرف دیگر از پرداخت هر نوع عوارض و مالیاتی نیز معاف هستند. ما باید 
راهی پیدا کنیم که این پول های کالن به شکل شفاف رصد شوند و افراد مجبور شوند که عوارض و مالیات مربوط به آن را پرداخت کنند. این در حالی است که ما تولیدکننده 
را مجبور به پرداخت تمام عوارض و مالیات می کنیم اما با قاچاقچی ها هیچ کاری نداریم.آرگون درباره دومین مبنای مهم مالیاتی کشور گفت: بحث شفافیت در نحوه استفاده از 
منابع مالیاتی نیز اهمیت فراوانی دارد. در این تردیدی نیست که وقتی افراد مالیات می دهند، در نهایت این پول به نفع آنها و در راستای ارائه خدمات به آنها استفاده می شود.

رییس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران می گوید دولت باید پیش از حذف ارز 42۰۰ تومانی، برخی زیرساخت های الزم را فراهم و 
از برخی نگرانی ها، اطمینان حاصل کند.به گزارش ایسنا، محمد قاسمی بیان کرد: ارز 42۰۰ تومانی به چند حوزه خاص محدود می شود 
که مســتقیما بر روی زندگی مردم تاثیر دارد. از گندم و دارو گرفته تا دانه های روغنی و نهاده های دامی، کاالهایی هســتند که به سفره 
مردم مرتبطند و به همین دلیل ایجاد تغییر در ساختار آنها، باید منوط به نهایی کردن تصمیماتی قاطع باشد.وی با بیان اینکه حذف ارز 

دولتی می تواند به ایجاد تغییرات مثبت در تولید داخلی منجر شود، توضیح داد: در حوزه هایی مانند دارو یا گندم این امکان وجود دارد که با افزایش حمایت از تولیدکنندگان، 
مقدمات افزایش تولید این محصوالت فراهم شود، البته این موضوع به اجرای سیاست های حمایتی درست وابسته خواهد بود.به گفته رییس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی 
ایران، در صورتی که بنا بر افزایش تولید دارو گذاشته شود اما مثال در حوزه تامین مواد اولیه اقدامات الزم انجام نشود، امکان دست یابی به اهداف کالن این حوزه وجود نخواهد 
داشت.قاسمی با بیان اینکه سیاست های حمایتی از مردم باید به شکل شفاف و دقیق تشریح شود، گفت: مردم نباید این نگرانی را داشته باشند که با حذف ارز 42۰۰ تومانی 
زندگی آنها با مشکالت جدید مواجه می شود، از این رو ابالغ دقیق سیاست های اجرایی به دستگاه های مختلف و هماهنگ عمل کردن آنها اهمیت فراوانی دارد.وی با اشاره به 
وابستگی سیاست حذف ارز 42۰۰ تومانی به شرایط کالن کشور، بیان کرد: اینکه ما ارز را حذف کنیم و به جای آن حمایت مستقیم از مردم را در دستور کار قرار دهیم قطعا 

اتفاق مثبتی خواهد بود اما باید توجه داشت که در صورت شوک جدید به قیمت ارز یا افزایش تورم، میزان تاثیرگذاری این حمایت های جدید از مردم کاهش خواهد یافت.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

قاچاقچیرارهاکردیم،ازتولیدکنندهمالیاتمیگیریم!
رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران مطرح کرد:

پیششرطمهمحذفارز۴۲۰۰تومانی
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گزیده خبر

 صف تقاضای وام ازدواج در بانک آینده 
رونق گرفت

تخصیص ۷۲۰۰ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه تا پایان پاییز امسال 
بانک آینده در عمل به مســئولیت اجتماعی خود از کمک و همراهی با زوجین 
برای ازدواج و هم چنین ترویج این ســنت حســنه، با اعطای وام قرض الحسنه 
ازدواج، دریغ نورزیده است.بر این اساس، بانک آینده تعداد 136۰ فقره وام ازدواج 
در آذر ماه امسال به مبلغ بیش از 11۰۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده 
اســت.هم چنین، در بازه زمانی نه ماهه سال جاری، تعداد 88۰۰ فقره وام ازدواج 
بــا مجموع بالغ بر ۷۲۰۰ میلیارد ریال به جوانان عزیز هم وطن پرداخت شــده 
اســت.در حال حاضر نیز تعداد افراد متقاضی در نوبت دریافت وام قرض الحسنه 

ازدواج بانک آینده، بیش از 19۰۰ نفر است.

 بانک تجارت، بانک اول صنایع 
و پتروشیمی کشور است

دکتراخالقی مدیرعامل بانک درســفربه اصفهان بامدیران عامل شــرکت های 
پاالیش نفت،فوالدمبارکه،ذوب آهن،لورچ وپتروشیمی اصفهان دیدار و برحمایت 
ازفعاالن بخش تولید و مجموعه های صنعتی وپتروشــیمی کشــورتاکید کرد.

بــه گزارش روابط عمومی بانــک تجارت،دکتراخالقی فیض آثار مدیرعامل این 
بانک درجلسات جداگانه بامدیران پاالیش نفت،فوالد مبارکه،ذوب آهن،لورچ و 
پتروشیمی اصفهان که شــریفیان، امین زارع معاونین مدیرعامل او را همراهی 
کردند،ضمن تبریک روز پتروشیمی برگسترش و ارتقای همکاری های مشترک 
با این مجموعه های بزرگ صنعتی و پتروشیمی کشورتاکید کرد.دکتر اخالقی 
دراین دیدارها با اشــاره به تجربه ارزشمند بانک تجارت درهمکاری با صنایع و 
پتروشیمی کشورگفت:این بانک از گذشته تاکنون همواره همکاری های عمیقی 
با معادن و صنایع مختلف در کشــور ازجمله شــرکت های پاالیش نفت،فوالد 
مبارکــه، ذوب آهن و پتروشــیمی اصفهان دارد و بانــک اول این مجموعه ها 
محســوب می شود.مدیرعامل با تاکید برروابط نزدیک بانک تجارت با مجموعه 
های تولیدی و پتروشیمی افزود: این بانک با توجه به تجارب ارزنده در این حوزه، 
مصمم به تحکیم روابط و استمرار همکاری در ابعاد مختلف است و در این راه با 
تدوین بسته های خدماتی متناسب با درخواست های این مجموعه ها آماده ارائه 

بهترین و شاخص ترین خدمات بانکداری الکترونیک است.

تأمین کمک هزینه تهیه جهیزیه تعدادی از 
نیازمندان استان گلستان به همت بانک دی

یادواره 5۰۰ شــهید خراسانی مقیم استان گلســتان با حضور سیدامیرحسین 
قاضی زاده هاشــمی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
بــرات کریمی، مدیرعامل بانک دی و جمعی از مقامات محلی در علی آباد کتول 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک دی، برات کریمی، مدیرعامل بانک دی 
در حاشیه این مراســم در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: نظام جمهوری 
اســالمی ایران امنیت امروز خود را مدیون رشادت ها و فداکاری های شهداست 
و برپایی مراسم های تکریم شهدای واالمقام به حفظ ارزش های جنگ تحمیلی 
و فرهنگ ایثار و شــهادت کمک شــایانی می کند.وی با اشاره به اینکه فرهنگ 
شهادت و ایثار فقط مختص دفاع مقدس نبوده و در زندگی ایرانیان جاری است، 
به رشادت های سردار شهید قاسم سلیمانی اشاره کرد و اظهار داشت: حاج قاسم 
سربازی بود که تمام زندگی خود را وقف عزت و سربلندی کشور اسالمی ایران 
کرد و این بزرگ ترین ایثاری اســت که در نهاد انسانی ریشه دارد و باید تالش 
کرد راه و اندیشــه آن شهید بزرگوار در سراسر کشور جاری شود.در این مراسم 
مدیرعامل بانک دی در اقدامی مشــارکتی از تأمین کمک هزینه تهیه جهیزیه 
تعدادی از نیازمندان استان گلستان توسط این بانک خبر داد. تعدای کمک هزینه 
تأمین جهیزینه نیز از سوی سایر دستگاه های استان از جمله کمیته امداد امام 

خمینی)ره( صورت گرفت.

امضای تفاهم نامه استعالم صورتحساب 
الکترونیکی میان بانک مسکن و وزارت صمت

تفاهم نامه استعالم صورتحساب الکترونیکی برای ارایه تسهیالت و خدمات تامین 
مالی زنجیره ای در ســاخت مسکن میان بانک مســکن و وزارت صنعت معدن 
تجارت امضاء شــد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، طی 
مراســمی با حضور »علی صالح آبادی«، رئیس کل بانک مرکزی، »سید احسان 
خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی و »ســیدرضا فاطمی امین«، وزیرصمت 
تفاهم نامه ای میان »محمود شــایان«، مدیرعامل بانک مســکن و »سیدمهدی 
نیازی« معــاون طرح و برنامه وزارت صمت با هــدف اجرای طرح تامین مالی 
زنجیره ای بنگاه های تولیدی و اقتصادی امضاء شــد،با اجرای طرح تامین مالی 
زنجیره ای بنگاه های تولیدی و اقتصادی به جای شیوه سنتی، دریافت تسهیالت 
مســتقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره های 
تأمیــن و مبتنی بر جریان واقعی کاال و خدمات صورت می گیرد،هدف از اجرای 
ایــن طرح که به طور آزمایشــی با امضای تفاهم نامه میــان وزارت صمت و ۷ 
بانک عامل آغاز به کار کرده است، تامین مالی بنگاه ها، کاهش هزینه تمام شده 
محصول، تســریع در تأمین مالی بنگاه های تولیدی و اقتصادی است و با اجرای 
آن انحراف منابع محدود می شــود و شــفافیت و کارآیی تخصیص منابع مالی، 
افزایش می یابد،به غیر از بانک مسکن، 6 بانک عامل دیگر نیز دستور العمل طرح 
تامین مالی بنگاه ها را دریافت کرده  و با وزارت صمت ذیل نظارت بانک مرکزی 

تفاهم نامه مشترک امضاء کردند.

مدیر پروژه کاروانسرای وکیل خبر داد؛
کار مرمت و احیاء کاروانسرای وکیل کرمان 

به پایان رسید
مدیر پــروژه کاروانســرای وکیل اعالم کــرد: کار مرمت، احیــاء و احداث 
کاروانسرای وکیل کرمان، پایان یافته و در صورت مساعد بودن شرایط، دهه 
فجر امسال آماده بهره برداری خواهد بود.به گزارش روابط عمومی گروه مالی 
گردشــگری، نادر مصابری با بیان اینکه در حال حاضر در حال تجهیز هتل 
کاروانســرای وکیل نیز هســتیم، گفت: راه اندازی و تست تأسیسات اعم از 
مکانیکال، الکتریکال و جریان ضعیف که مربوط به نرم افزار هتل است، بیش 
از یک ماه زمان نیاز دارد.وی افزود:چنانچه شرایط کرونا کماکان حاکم باشد 
و موضوع گردشگری را مانند گذشته تحت تأثیر قرار دهد، راه اندازی و بهره 
برداری در این شــرایط از سیاســت های باالدستی و مدیریتی نشأت خواهد 
گرفت.بــه گفته مصابری، با بهره برداری از این مجموعه گردشــگری، طبق 
برنامه ریزی های انجام شده، اشتغال حدود 1۰۰ نفر بطور مستقیم و زنجیره 
ی عظیم و گسترده ای از مشاغل مرتبط و وابسته به آن ایجاد خواهد شد.وی 
گفت: قرارداد ســرمایه گذاری در احیاء و مرمت کاروانسرای وکیل کرمان در 
سال 1396 بین شرکت »گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران« )ســمگا( و صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی وابســته به 
وزارت میــراث فرهنگی منعقد و عملیات اجرایی آن از ابتدای ســال 139۷ 

شروع شد.

حمایت بانک کارآفرین از مدرسه کودکان 
کار و بازمانده از تحصیل

بانک کارآفرین در راســتای ایفای تعهدات  مســولیت اجتماعی بانک، اقدام 
به بازســازی و تجهیز سیستم گرمایشی مجتمع آموزشی آل احمد )مدرسه 
کــودکان کار و بازمانــده از تحصیل( کرد،به گــزارش روابط عمومی بانک 
کارآفرین، مجتمع آموزشــی آل احمد از جمله مدارس آموزشــی کودکان 
کار اســت که با آمــوزش بیش از۴۰۰ کــودک کار و بازمانده از تحصیل به 
کمک سیستم آموزشی کشور آمده است،بنا به گفته سمانه سنگسری مدیر 
و موســس این مجتمع آموزشی ، این مدرسه با قدمت  بیش از پانزده سال 
از حدود دو از ده سال پیش رسما به عنوان مجتمع آموزرشی کودکان کار و 
بازمانده از تحصیل مجوزهای الزم را اخذ کرده و نسبت به آموزش کودکان و 
خصوصا کودکان اتباع اقدام می کند،به گفته وی، در حال حاضر ۴۰۰ دانش 
آموز دختر و پسر در دو شیفت صبح و ظهر در این مدرسه مشغول به تحصیل 
هســتند،دانش آموزان این مجتمع که اغلب از کــودکان کار افاغنه و ایرانی 
هســتند بعد از تحصیل در این مجتمع کارنامه قانونی مورد تائید امور بین 
الملــل آموزش و پرورش را دریافت می کنند و بعد از اخذ این گواهی امکان 
ادامه تحصیل در تمام مدارس ایران را دارند،  بر اساس این گزارش، همزمان 
با تکمیل بازســازی و تجهیز این مجتمع ، در بازدید مدیران بانک کارآفرین 
از این مجتمع که صبح امروز انجام شــد ، عالوه بر کمک های  انجام شــده 
برای نوسازی مدرسه لوازم التحریر و وسایل  کمک آموزشی ، کتاب به دانش 
آموزان اهدا شد،مجتمع آموزشی آل احمد ) مدرسه کودکان کار و بازمانده از 
تحصیل (در منطقه شوش تهران قرار داردکه مجوزهای الزم برای آموزش از 

اداره بین الملل آموزش و پرورش فعالیت می کند.

سرمایه های مردم از دست رفت، خبری از بازارگردان نیست!؟
 ETF ارزش صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله یا همان
ها تحت تاثیر نوســانات بازار همچنان نزولی است و درحالی که 
دارایکم حدودا با قیمت روز عرضه معامله می شــود، پاالیشــی 
یکم هنــوز هم زیر قیمت روز عرضه درحال معامله اســت و با 
اینکه وعده بازارگردان برای این دو صندوق داده شده بود، هنوز 
هم ســهامداران شاهد از بین رفتن سرمایه های خود در این دو 
صندوق بی بازارگردان هســتند!به گزارش ایسنا، سال گذشته و 
درحالی که شاخص کل بورس برای گذر از مرز دو میلیون واحد 
 ETF کمین کرده بود، وعده عرضه ســه صندوق دولتی در قالب
از سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه 
ای، صندوق دوم پاالیشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد.

دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک ها، بیمه ها، 
پاالیشگاه ها، شرکت های خودرویی و فوالدی را در بازار عرضه 
و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. این صندوق ها 
با ۲۰ تا 3۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای 

کد ملی می توانست خریدار آن ها باشد.

دارایکم، در مرز زیان!
بر این اساس، صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان سال 
گذشته عرضه و در سوم تیرماه قابل معامله شد. در واقع وزارت 
امور اقتصادی و دارایی از طریــق این واگذاری، به نمایندگی از 
دولت جمهوری اسالمی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های 
ملــت، تجارت و صادرات ایــران و بیمه های البرز و اتکایی امین 
را واگذار کرد.در پذیره نویســی صنــدوق دارایکم بیش از چهار 
میلیون نفر مشــارکت کردند. صندوقی که هم راستا با روزهای 
صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت و تا ۲۰۰ درصد 

ســود هم پیش رفت.سوددهی دارایکم به گونه ای بود که حتی 
با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون واحد 
به کمتر از یک میلیون واحد، این صندوق همچنان در سود قرار 
داشــت.درحال حاضر و تا زمان نــگارش این گزارش، دارایکم با 
قیمت 11 هزار تومان درحال معامله است که تنها هزار تومان از 

قیمت روز عرضه باالتر است.

پاالیشی یکم سودندیده!
مســیر سوددهی پاالیشی یکم از همان ابتدا  کامال از دارایکم 
جدا شــد. پاالیشــی یکم باقی مانده ســهام دولت در چهار 
پاالیشــگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس بود که عرضه 
آن بــا اختالف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید خورد و 

بهانه ای برای ریزش بازار شد!این صندوق عرضه شد اما عرضه 
آن همزمان با ریزش بازار بــود. هر واحد این صندوق نیز در 
روز عرضه 1۰ هزار تومان قیمت داشت اما در روزهای ریزشی 
بازار به 5۰۰۰ تومان، یعنی نصف قیمت روز عرضه نیز رسید.

درحال حاضر و تا زمان نگارش این گزارش،  نیز این صندوق 
با قیمت ۷۰۰۰ تومان معامله می شــود که 3۰۰۰ تومان زیر 
قیمت روز عرضه اســت.جالب است که وعده های مسئوالن 
درمورد ساماندهی وضعیت این دو صندوق ید طوالیی دارد! به 
طوریکه محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس 
و اوراق بهادار بارها اعالم کرده بود که سهم های دولتی نیز باید 
دارای بازارگردان باشند و دولت نیز مانند هر ناشر دیگری باید 
از سهم خود حمایت کند. حتی در زمانی که دهقان سکان دار 
سازمان بود،  قرار شد سهم جدید پاالیشی یکم یا سهم های 
دیگر به سهام داران ETF هبه شود که این اتفاق هرگز رخ نداد.

اخیرا نیز مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از 
رایزنی بــرای تخصیص منابعی برای بازارگردانی صندوق های 
ســرمایه گذاری قابل معامله یا همان ETF ها )پاالیشی یکم و 
دارایکم( خبر داده و اعالم کرده بود که برای تخصیص منابعی 
در حال رایزنی هســتیم تا این منابع تجهیز شــوند که مدیر 
صندوق بتوانــد بازارگردانی این صندوق ها را انجام دهد.نکته 
جالب در این راستا این اســت که سیاست سازمان بورس از 
حدود دو ســال قبل این است که همه ســهم ها بازارگردان 
داشــته باشند اما این موضوع درمورد سهام دولت صدق نکرد 
و با وجود اینکه وعده آن در بازه های زمانی متفاوت از سوی 
مسئوالن داده شــد، هنوز هم سهامداران شاهد از بین رفتن 

سرمایه های خود در این دو صندوق هستند.

نرخ ســود بانکی بایــد 3 درصد باالتر 
از تورم باشــد/ بانک ها خیریه نیستند/ 
مهاجرت چشــمگیر پول از سپرده های 

بانکی به صندوق های سرمایه گذاری 
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی اظهار داشت: نرخ سود منطقی 
باید 3 درصد بیشــتر از نرخ تورم باشد 
کــه این اعداد با توجه بــه تورم اقتصاد 
ایران بســیار باال است اما نرخ سود باید 
برای ســپرده گذار با صرفــه و جذاب 
باشد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
در شــرایطی که بازارها وارد دوره رکود 
شــده اند و در نوسانات شــاخص بازار 
ســرمایه همچنان ســیر نزولی و افت 
قیمت ها و کاهش معامالت ســنگین تر 
اســت، زمزمه هایی مبنی بــر افزایش 
ســودهای بانکی دوباره شنیده می شود 
البته چند سالی است که با تشکیل انواع 
صندوق ها الزامات شــورای پول و اعتبار 
برای تعیین نرخ سود مشخص دور زده 
می شود و نرخ ســود در این صندوق ها 
به بیش از ۲5 درصد هم رسیده است.از 
این رو هفته گذشته بانک مرکزی اعالم 
کرد نرخ  سود علی الحساب سپرده های 
سرمایه گذاری مدت دار مابین 1۰ تا 18 
درصد سالیانه تعیین شده است و بانک ها 
موظف به رعایت نرخ های مذکور هستند. 
رییس جمهوری هم روز نهم دی ماه در 
سفر استانی به قم به صراحت تاکید کرد 
که دریافت سود بیش از آنچه در شورای 
پول و اعتبار مقرر شــده مجاز نیست و 

هر بانکی سود بیشتر دریافت کرده حتماً 
باید به مــردم بازگرداند.اما در این میان 
بانکی هــا معتقدند هر چند که شــبکه 
بانکــی تمام اعداد درج شــده مصوبات 
نرخ سود را رعایت می کنند اما این نرخ 
سودها در شرایط تورمی کشور منطقی 
نیست و باید متناسب با نرخ تورم حرکت 
کند.»محمدرضا جمشیدی« دبیر کانون 
بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی 
در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا 
با بیان اینکه تمام بانک ها زیر نظر بانک 
مرکــزی فعالیت می کنند و طبق بند ۴ 
ماده ۲۰ قانون عملیات بانکداری بدون 
ربا تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای 
پول و اعتبار اســت، گفت: تمام بانک ها 
ملزم هســتند که این نرخ های مصوب 
را رعایــت کنند و تابع این مصوبات هم 
هستند. شورای پول و اعتبار هم نرخ های 
علی الحســاب سود را به سپرده ها و هم 
تســهیالت تعیین را بــه بانک ها ابالغ 
می کند و نرخ قطعی سودها طبیعتا بعد از 
انجام هر یک از معامالت به اجرا می رسد.

وی ادامــه داد: در حال حاضر در بخش 
ســپرده گذاری نرخ سود علی الحساب 
تعیین شــده از ســوی بانــک مرکزی 
حداکثر برای دو سال و 16 درصد برای 

یک ســال است. اگر در پایان دوره مالی 
میزان نرخ ســود بانک ها بیشتر از این 
اعداد بود سود مازاد را باید براساس مدت 
ماندگاری سپرده بین سپرده گذاران در 
این بانک تقسیم کنند اما اگر میزان سود 
کمتر باشــد، چیزی از سپرده برداشت 
نمی شــود چراکــه این ســود تضمین 
شده اســت و کسری ســود را بانک ها 
باید خودشــان جبران کنند.جمشیدی 
افزود: در تســهیالت هم همین روند به 
اجرا می رســد و نرخ سود تسهیالت در 
معامالت قطعی حداکثر 18 درصد است 
و اگر معامالت مشــارکتی و مضاربه ای 
باشند نرخ بعد از انجام معامله به تعیین 
و بین طرفین معامله تقســیم می شود.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی درباره  کارکرد انواع صندوق ها 
و جذب سپرده ها به این صندوق ها اظهار 
داشت: صندوق های سرمایه گذاری تابع 
مصوبات شورای پول و اعتبار نیستند و 
طبیعتا بعد از انجام معامالت هر سودی 
را که به دست بیاورند نسبت به هر دوره 
زمانی بین خریداران برگه های سهام یا 
واحدهای صندوق تقسیم می کنند. باید 
توجه داشته باشیم که طرفین معامالت 
خریدار و فروشــنده هستند و نه سپرده 

گذار و تسهیالت گیرنده، بنابراین شامل 
سودهای تصویب شــده نخواهند شد.  
وی تاکید کرد: بــه طور قطع مهاجرت 
پول از بانک به صندوق ها بســیار قابل 
توجه و چشــمگیر بوده اما آمار دقیقی 
از این میزان در اختیار نیســت و البته 
بانک مرکزی از سال گذشته به بانک ها 
تکلیف کرده اســت که اگر سهامدار این 
صندوق ها هستند سهام خود را بفروشند 
و کنار بکشند.جمشــیدی با بیان اینکه 
واقعیــت این اســت که نرخ ســود در 
بخش تســهیالت با این وضعیت تورمی 
کشور بسیار جذاب هستند، گفت: امروز 
افراد به دنبال این هستند که از بانک ها 
وام بگیرند و با ســپرده گذاری در سایر 
بخش ها سود آن را بپردازند.دبیر کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با 
تاکید بر اینکه پیشنهادی برای افزایش 
نرخ ســود بانکی نداده ایم، اظهار داشت:  
هر چند که پیشــنهاد افزایش نرخ سود 
بانکی را نداده ایم اما نرخ 18 درصدی در 
این شرایط تورمی نه تنها منطقی نیست 
بلکه زیان ده اســت. بانک ها ســود 18 
درصد به ســپرده ها می دهند و باید 8۰ 
درصد این سپرده ها را با نرخ 18 درصد 
تســهیالت دهند بنابراین با احتســاب 
هزینه های بانکی با یک محاســبه ساده 
عایدی بانکهــا از این محل به دســت 
می آید. بانک ها خیریه نیستند و باید به 
فکر هزینه ها و اقتصاد و کارایی مجموعه 

خود هم باشند.

نرخ سود بانکی باید 3 درصد 
باالتر از تورم باشد

وزیر اقتصاد اظهار داشت: امروز یک اقدام تحول گرایانه ای در نظام بانکی با همکاری وزارتخانه  صمت، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور 
به صورت هماهنگ انجام شــده که امیدواریم این اقدامات باعث مقاوم شــدن اقتصاد ایران در شرایط فعلی و افزایش تاب آوری فعاالن، 
تجار و صنعتگران شود.به گزارش خبرنگار ایلنا، احسان خاندوزی در مراسم امضای تفاهم نامه وزارت صمت و بانک مرکزی با بانک های 
عامل برای تامین مالی زنجیره ای با بیان اینکه امروز یک اقدام تحول گرایانه ای در نظام بانکی با همکاری وزارتخانه  صمت، بانک مرکزی و 
شبکه بانکی کشور به صورت هماهنگ انجام شده که امیدواریم این اقدامات باعث مقاوم شدن اقتصاد ایران در شرایط فعلی و افزایش تاب آوری فعاالن، تجار و صنعتگران شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: سرفصل ها و هدف گیری تامین مالی زنجیره ای این است که مسئله تامین مالی تولید در کشور برطرف شود و دیگر در دولت سیزدهم با این مشکل مواجه 
نباشیم.خاندوزی با بیان اینکه این موضوع باید به کالن پروژه مستمر و پیش برنده تبدیل شود، گفت: این روش تامین مالی باعث سامان دادن و ارزان کردن تولید خواهد شد و 
در نهایت مهمترین موضوع این است که دغدغه تامین مالی برای بخش تولید را کاهش می دهیم.وی اضافه کرد: در مجلس وقتی گزارش های کسبی موانع کسب و کار را بررسی 
می کردیم همواره تولیدکنندگان 3 دغدغه و اولویت مهم داشتند که بحث تامین مالی جزء ثابت این دغدغه ها بود.وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه با این روش صف و تقاضاهای 
صوری و کاذب در شــبکه های بانکی کنار گذاشــته می شود، گفت: نیاز واقعی و تقاضا، شفاف سازی و واقعی می شود و می توانیم از این طریق منابع کمتری با پوشش بیشتری 

داشته باشیم.در ادامه این مراسم، فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه تامین مالی به صورت زنجیره ای از سال ها قبل در کشور مطرح شد.

رییس کل بانک مرکزی در مراســم امضای تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای میان بانک مرکزی و وزارت صمت جزییات اجرای این طرح 
را اعالم کرد.به گزارش خبرنگار ایِبنا، دکتر علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی صبح دیروز در مراسم امضای تفاهم نامه تامین مالی 
زنجیره ای میان بانک مرکزی و وزارت صمت با اشاره به مزیت های این سیاست گفت: با اجرایی شدن این سیاست نیاز به نقدینگی بنگاه ها 
کمتر خواهد شد و فشار بر سیستم بانکی نیز کاهش می یابد.وی با بیان اینکه بهبود ترازنامه بانک ها نیز از مزیت های دیگر این تفاهم نامه 

است، افزود: یکی از برنامه های اصلی بنده در ابتدای ورود به بانک مرکزی، هدایت منابع و اعتبارات به سمت بخش مولد کشور بوده است که این تفاهم نامه یکی از مصادیق مهم 
آن محسوب می شود.صالح آبادی با بیان اینکه این طرح را به صورت آزمایشی در ۷ بانک عامل صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت، پارسیان و مسکن آغاز خواهیم کرد، 
ادامه داد: تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای در زنجیره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصوالت پتروشیمی، ماشین آالت و تجهیزات فعال خواهد شد و 
سپس به مرور به صنایع دیگر نیز تعمیم خواهد یافت.رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای این تفاهم نامه باعث کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها خواهد شد، تصریح 
کرد: زیرساخت های این امر در هفت بانک عامل به صورت کامل فراهم شده و با امضای این تفاهم نامه صورت حساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت دریافت خواهد شد.صالح 
آبادی تصریح کرد: در حال حاضر که فرآیند تامین مالی زنجیره ای را نداریم، هر بنگاه اقتصادی به بانک مراجعه و درخواست تسهیالت و سرمایه در گردش می کند، در حالی که 

با اجرای این تفاهم نامه هر بنگاه اقتصادی می تواند به جای دریافت پول، برات الکترونیکی بگیرد و به زنجیره بعدی بدهد و این امر تا پایان زنجیره پیش برود.

وزیر اقتصاد؛

منظم شدن ارتباط تولیدکنندگان و شبکه بانکی 
رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛

جزییات تامین مالی زنجیره ای تولید

آمارهــای بانک مرکزی از افزایــش ۴6.6 درصدی مانده 
ســپرده ها و 51.9 درصدی مانده تســهیالت بانکی در 
پایان شــهریور ماه 1۴۰۰ نســبت به پایان شهریور 99 
حکایت دارد.به گزارش خبرنــگار ایِبنا، گزارش وضعیت 
کل مانده ســپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان شهریور ماه 
ســال 1۴۰۰ حاکی از آن اســت که مانده کل سپرده ها 
بالغ بر ۴6838.۷ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت 
به مقطع مشابه ســال قبل 1۴88۴.۲ هزار میلیارد ریال 
)۴6.6 درصد( و نســبت به پایان سال قبل معادل 8۰8۴ 
هزار میلیارد ریال )۲۰.9 درصد( افزایش نشــان می دهد. 

بیش ترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 
۲5۴3۷.6 هــزار میلیارد ریال و کم ترین مبلغ مربوط به 
استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 119.۲ هزار میلیارد 
ریال است.مانده کل تسهیالت نیز بالغ بر 3۴55۴.1 هزار 
میلیارد ریال بوده که نســبت به مقطع مشابه سال قبل 
118۰۰.9 هزار میلیارد ریال )51.9 درصد( و نســبت به 
پایان سال قبل 6631.۴ هزار میلیارد ریال )۲3.۷ درصد( 
افزایش داشته اســت. بیش ترین مبلغ تسهیالت مربوط 
به اســتان تهران با مانده ۲۲319.3 هزار میلیارد ریال و 
کم ترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه و بویر احمد 
معادل 11۲ هزار میلیارد ریال است.شــایان ذکر اســت 

نســبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 
81.8 درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و 
پایان سال قبل، به ترتیب 3.3 و 1.6 واحد درصد افزایش 
نشان می دهد. نسبت مذکور در استان تهران 96 درصد و 
در استان کهگیلویه و بویراحمد 1۰5.9 درصد است.بانک 
مرکزی تاکید کرده اســت که یکی از علل مهم باال بودن 
رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر 
مرکزی بسیاری از شــرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر 
استان ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت های بانکی 
آنها از طریق شــعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان 

تهران انجام می شود.

در پایان شهریور 1400؛

تسهیالت بانکی ۵۲ درصد افزایش یافت
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گزیده خبر

 پیش بینی های پیشگویان برای سال ۲۰۲۲
ویروس شناســان، اخترشناســان و 
محققان برجســته در سراسر جهان 
رویدادهای غیرمنتظره را در ســال 
۲۰۲۲ پیش بینی می کنند و نظرات 
آنها کاماًل متضاد با یکدیگر اســت. 
نشــریه »فکتی«، چاپ بلغارســتان 
برخی از پیش بینی های انجام شــده 

توسط »اخترشناسان و پیشــگویان« را درج کرده و همچنین درباره انتظارات 
دانشمندان سخن گفته است.به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، خوش بینانه 
ترین پیش بینی ها توســط ویروس شــناس هانس کلوگ ارائه شده است: همه 
گیری کرونا به طور قابل توجهی ضعیف شده و حتی متوقف می شود، اما هنوز 
شمار بســیار زیادی از مبتالیان یه این بیماری در سراسر جهان وجود خواهد 
داشــت. به گفته وی، وظیفه اصلی پیش روی جهانیان واکسیناسیون است. با 
وجود اینکه این بیماری ضعیف می شود، اقدامات پیشگیرانه و قرنطینه ای حفظ 

خواهد شد.

پیش بینی های وانگا
طبق پیش بینی های وانگا، در ســال آینده، روابط بین آمریکا و روسیه نه تنها 
پیچیده تر می شود، بلکه ممکن اســت به طور کامل قطع شود. مطمئناً راهی 
برای خروج از این وضعیت پیدا خواهد شــد اما بدیهی اســت که این رویداد 
در ســال آینده رخ نخواهد داد. در همان زمان، روابط با آســیا تقویت شده و 
روابط بین روسیه و چین رونق خواهد یافت – این کشورها به تبادل فناوری و 
افزایش تجارت خواهند پرداخت.وانگا جنگ بین آنها را پیش بینی نمی کند. به 
دلیل بحران، فقر تشدید خواهد شد و بخش بزرگی از مردم نمی توانند وضعیت 
مالی خود را بهبود بخشــند. وانگا به مردم توصیه می کند که صبور باشند و به 
روزهای بهتر امیدوار باشند. این تنها راهی است که آنها می توانند قوی و از نظر 
روانی آرام بمانند.بر اساس پیش بینی های او، ممکن است سال آینده روسیه به 
چندین کشور تقسیم شود. مسکو دیگر پایتخت نخواهد بود و بخشی از کشور 
دیگری خواهد شــد. ســیبری و اورال جدا خواهند شد - این خواسته ساکنان 
آنها خواهد بود. وانگا همچنین خاطرنشان می کند که مردم به عفونت کشنده 
)کرونا( عادت می کنند و مانند ســرماخوردگی با این ویروس مبارزه می کنند.

متأسفانه، او نمی گوید که آیا این بیماری همه گیر در سال ۲۰۲۲ پایان خواهد 
یافت یا خیر. به احتمال زیاد، همانطور که وانگا برای مدت طوالنی پیش بینی 

کرده، باید به واقعیت جدید عادت کنیم.

میخاییل لوین پیش بینی ها را تغییر می دهد
یکی از مشــهورترین ستاره شناسان، میخائیل لوین، بر خالف پیش بینی سال 
۲۰۲۱، پیش بینی بســیار خوش بینانه ای برای ســال ۲۰۲۲ ارائه می دهد. او 
می گوید که همه گیری به تدریج فروکش می کند، اما به طور کامل ناپدید نشده 
و به یک آنفلوانزای شــدید معمولی تبدیل می شود. به گفته وی، سال ۲۰۲۲ 
بسیار پویاتر و جالب تر از سال ۲۰۲۱ خواهد بود.این سال شفافیت و گشودگی 
بیشــتر، سفر و آشنایی های جدید را به ارمغان خواهد آورد. با این حال، همراه 
با روندهای اجتماعی مثبت، مشکالت اقتصادی در انتظار ما خواهد بود: بحران 
ادامه خواهد یافت و حتی شدیدتر خواهد شد، قیمت ها همچنان افزایش می یابد 

و مردم فقیرتر می شوند.

پاول گلوبا در سردرگمی
این ســتاره شناس روســیه که پیش بینی های او اغلب به حقیقت می پیوندد، 
معتقد است که اکنون تعیین دقیق آنچه در انتظار ما است بسیار دشوار است، 
زیــرا فرآیندهای پویای زیادی در جهان در حال وقوع اســت. او اطمینان دارد 
که بحران اقتصادی در ســال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت. این وضعیت تغییرات 
اساسی در اقتصاد همه کشورها ایجاد خواهد کرد. به گفته گلوبا، یک بازسازی 
کامل در انتظار سیاست است. او همچنین وقوع تغییرات آب و هوایی قابل توجه 

و بالیای طبیعی جهانی را منتفی نمی داند.

انتظارات دانشمندان
دانشمندان بر اساس داده های تحلیلی و مدل های ریاضی پیش بینی می کنند. 
شرکت »Rystad Energy« رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ را به دلیل افزایش 
تولید نفت و گاز پیش بینی می کند. در حالی که انتظار می رود محدودیت های 
ضد کرونایی افزایش یابد، آنها مانع فعالیت تجاری نخواهد شــد. تورم افزایش 
می یابد، اما دستمزدها نیز همراه با آن افزایش می یابد چون نرخ بیکاری کمتر 
می شود. کشورها بودجه های بیشــتری را به سیاست های اجتماعی اختصاص 

خواهند داد.

ماترونای مسکو
وانگای روسی - ماترونای مسکو که جنگ های جهانی اول و دوم را پیش بینی 
کرده بود، در پیش بینی های خود برای ســال ۲۰۲۲ می گوید که خطر جنگ 
جهانی سوم وجود ندارد. با این حال، بشریت با چالش های جدی مواجه است.

این پیشــگو به مردم توصیــه می کند که پیامبران دروغینــی را که دعوت به 
درگیری های خشونت آمیز می کنند، باور نکنند، زیرا در آینده بشریت با خطر 
بزرگ دیگری روبرو خواهد شــد. ماترونای مسکو گفت: »جنگ نخواهد بود اما 
بدون جنگ قربانیان زیادی وجود خواهد داشت و همه مردگان روی زمین دراز 
خواهند کشــید.« به گفته او، اگر بســیاری از افرادی که در حال حاضر تحت 
هیپنوتیزم هستند بیدار شوند، می توان از آخرالزمان جلوگیری کرد. این نیاز به 

معنویت و ایمان بیشتر به خدا دارد.

برای اولین بار از ۱۹۹۰؛
چین سفارت خود در نیکاراگوئه را افتتاح کرد

پکن در پی اقدام نیکاراگوئه در قطع روابط با تایوان و به رسمیت شناختن چین 
واحد، ســفارت خود در این کشور را بازگشایی کرد.به گزارش خبرگزای مهر به 
نقل از آسوشــیتدپرس، چین روز جمعه برای اولین بار از ســال ۱۹۹۰ سفارت 
خود را در نیکاراگوئه افتتاح کرد.اقدام مذکور تنها ســه هفته پس از این اتفاق 
می افتد که دولت »دانیل اورتگا« رئیس جمهور این کشــور روابطش با تایوان 
را قطــع کرد.»دنیس مونکادا« وزیر خارجه نیکاراگوئه در این باره گفت که بین 
دو کشــور قرابتی ایدئولوژیک وجود دارد. مونکادا همچنین از چین برای اهدای 
یک میلیون دوز واکســن »سینوفارم« تشکر کرد.اورتگا در سال ۱۹۸۵ با چین 
روابط برقرار کرد، اما پس از شکســت در انتخابات ریاســت جمهوری در سال 
۱۹۹۰، دولت »ویولتا چامورو« رئیس جمهور نیکاراگوئه در آن زمان، تایوان را به 
رسمیت شناخت.پیشتر و در حدود سه هفته پیش، نیکاراگوئه اعالم کرد روابط 
دیپلماتیک خود را با پکن از سر می گیرد و چین واحد را به رسمیت می شناسد.

نیکاراگوئه همچنین اعالم کرد تایوان بخش جدایی ناپذیر چین است و این کشور 
روابط دیپلماتیکش را با تایوان قطع کرده است.چین نیز در اقدامی مشابه اعالم 
کرد روابط دیپلماتیک خود را با نیکاراگوئه از ســر گرفته اســت. از سوی دیگر، 
تایوان هم در واکنش به اعالم قطعی روابط نیکاراگوئه با خود از قطع کردن روابط 

با این کشور خبر داد.

اون ۲۰۲۲ را با »غذا« شروع کرد، نه 
تسلیحات هسته ای

رهبر کره شــمالی دهمین ســال حضورش در عرصه 
قدرت را با ســخنانی به پایان رساند که بیش از آنچه 
به تســلیحات هســته ای و ایاالت متحده اشاره داشته 
باشد، روی کارخانه های تراکتورسازی و روپوش مدارس 
متمرکز بود.به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری 
رویترز، کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی در پایان چهارمین نشست عمومی 
هشتمین کمیته مرکزی حزب کارگران کره که از دوشنبه آغاز شده بود، گفت 
مهمترین هدف پیونگ یانگ برای ســال ۲۰۲۲ شروع جهشی توسعه اقتصادی 
و بهبود معیشــت مردم در وضعیتی است که با »مبارزه بزرگ مرگ و زندگی« 
مواجه هســتند.   این نشســت ها با دهمین سالروز روی کار آمدن کیم در سال 
۲۰۱۱ بعد از مرگ پدرش همزمان شــد. او پیشــتر از سخنرانی های نزدیک به 
ســال نوی میالدی برای اعالم سیاســت های مهم از جمله تعامل چشم گیر با 
کره جنوبی و ایاالت متحده استفاده می کرد.ما چکیده صحبت های کیم که دیروز 
)شنبه( از رسانه دولتی کره شمالی منتشر شد، نشان می دهد او هیچ اشاره ای به 
ایاالت متحده نداشته و تنها اشاره ای گذرا به گفت وگوهای نامعلوم درباره روابط 
بین دو کره و »روابط خارجی« دیده می شــود.تمرکز داخلی این ســخنرانی بر 
بحران های اقتصادی بود که کیم در درون سرزمینش با آنها مواجه است، جایی 
که محدودیت های خودســاخته در مرز برای مقابله با کرونا موجب شده تا این 
کشور منزوی تر از همیشه شود.  براساس این گزارش کیم جونگ اون گفته است: 
وظایف اساسی پیش روی حزب و مردم در سال آینده، ارائه یک ضمانت قطعی 
برای اجرای برنامه پنج ساله و ایجاد تحوالت چشمگیر در توسعه ملی و معیشت 
مردم است.ســهم عمده ای از سخنرانی کیم به مســائل داخلی اشاره داشت، از 
برنامه ای بلندپروازانه برای توســعه روســتایی تا خورد و خوراک مردم، روپوش 
مدارس و لزوم سرکوب »تحرکات غیر سوسیالیستی«.او از پیشرفت های نظامی 
نامشــخص به عنوان دستاوردی مهم در سال گذشته یاد کرد و درباره »وظایف 
نظامی« پیش روی دفاع ملی در ســال ۲۰۲۲ هم سخنانی را مطرح کرد.رهبر 
کره شــمالی به تقویت بیشتر قابلیت های نظامی کشورش، حفظ دکترین تدابیر 
ضد کرونا و تالش بیشتر برای بهبود اقتصاد متعهد شد. او گفت: محیط نظامی 
به شدت ناپایدار در شبه جزیره کره و سیاست بین الملل، درخواست های پیشبرد 
قوی برنامه های تقویت دفاع ملی بدون هیچ تأخیری را برانگیخته است.به گفته 
تحلیلگران، کارخانه تراکتورسازی مورد اشاره کیم جونگ اون هم احتماال برای 
ســاخت پرتابه هایی برای موشک مورد اســتفاده قرار می گیرند و گمان می رود 

کره شمالی به رغم محدویت های کرونا زرادخانه خودش را گسترش داده باشد.

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی:

اگربهنابرابریپایاندهیم،پاندمیکرونا۲۰۲۲پایانمییابد
دبیرکل ســازمان بهداشــت جهانی ضمن تاکیــد بر اینکه 
اطمینــان دارد پاندمی کرونا در ســال ۲۰۲۲ پایان خواهد 
یافت اگر به نابرابری پایان داده شــود و واکســن به صورت 
عادالنــه در اختیار همگان قرار گیرد، از تمامی کشــورهای 
جهان خواســت همکاری بهتری در زمینه مبارزه با ویروس 
کرونا داشته باشند.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری 
هیل، »تدروس آدهانوم«، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی 
در ســخنرانی به مناسبت آغاز ســال ۲۰۲۲ میالدی گفت: 
همزمان با اینکه جهان وارد ســومین ســال پاندمی کرونا 
می شــود، تمامی ابزارها برای پایان دادن به این پاندمی در 
دسترس است.اما وی تاکید کرد که »ناسیونالیسم محدود« 
و »احتکار واکسن« مانع پایان دادن به پاندمی کرونا می شود 
و منجر به ظهور ســویه جدید کرونا با ســرعت سرایت باال 
موسوم به »اومیکرون« شــده است.تدروس آدهانوم تصریح 
کرد: هرچه نابرابری بیشــتر ادامه داشته باشد، خطرات ابتال 

به این ویروس به صورتی که ما نمی توانیم از آن پیشــگیری 
و یا آن را پیش بینی کنیم، بیشــتر می شود. اگر به نابرابری 
پایان دهیم، به پاندمی کرونــا پایان خواهیم داد. ما به نوبه 
خود جان انسان ها را نجات می دهیم، فشار را از سیستم های 
بهداشــتی کم می کنیــم و به کادر درمان که در دو ســال 
گذشــته تالش های خســتگی ناپذیر و فداکاری های زیادی 
انجام داده اند، کمی اســتراحت می دهیم.وی گفت: ســال 
۲۰۲۱ میالدی ســال بسیار دشــواری بود اما متوجه شدم 
که خیلی چیزها برای شــکرگزاری وجود دارد. اگرچه هیچ 
کشوری به طور کامل از پاندمی کرونا خارج نشده است، اما 
ما ابزارهای جدید بســیاری برای پیشگیری و درمان کووید 
۱۹ در اختیار داریم. همزمان با اینکه وارد ســومین سال از 
پاندمی کرونا می شویم، مطمئنم که امسال سالی است که به 
این پاندمی پایان خواهیم داد. اما تنها در صورتی که دست به 

دست یکدیگر دهیم و با هم همکاری کنیم.

در نتیجه توافق به دســت آمده میان 
بغداد و واشــنگتن پس از چهار دوره 
گفتگــو به مدت چند مــاه که ژوئیه 
به پایان رســید، عراق از بامداد امروز 
)شنبه( برای اولین بار در طول هفت 
ســال گذشــته، از نیروهای نظامی 
خارجی خالی شــد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از سایت العربی الجدید، طبق 
توافق به دســت آمده میــان عراق و 
آمریــکا، نیروهای نظامی وابســته به 
ائتالف ضد داعش به رهبری آمریکا تا 
جمعه شب سی ویکم دسامبر ۲۰۲۱ 
از عراق خارج شــده و تنها گروهی از 
مشــاوران ائتالف برای مشورت دهی 
بــه نیروهــای عراقی باقــی ماندند.

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
در بیانیه ای به مناســبت آغاز ســال 
۲۰۲۲ اظهار کرد: سال گذشته سال 
خــروج نیروهای خارجــی از عراق و 
جایگزینی آنها با گروهی از مشاوران 
برای حمایت از نیروهایمان در جنگ 
علیه داعش پس از موفقیتشــان در 
هالکت بزرگتریــن رهبران این گروه 
تروریســتی بود.نخســت وزیر عراق 

گفت: سال ۲۰۲۲ ســال بازگرداندن 
اعتماد مــردم به نهادهای کشــور و 
ســاختار دموکراسی و ایجاد افق های 
گفتگــوی اجتماعی اســت، کشــور 
موجودیت خود را از انسجام مردمش 
می گیرد. مردم ما شایسته حاکمیت 
خوبی هســتند که برایشــان تالش 
کند.الکاظمی افــزود: در بهبود روابط 
خارجــه عــراق، آرام کــردن فضای 
منطقه و بازگرداندن عراق به جایگاه 

منطقه ای و بین المللی اش موفق بودم.
یک مســؤول عالی رتبه عراقی نیز به 
العربی الجدید گفــت: دولت در طول 
چند ماه گذشــته تالش های بسیاری 
جهت تضمین اجرای توافقنامه و دور 
کردن کشــور از یک بحــران امنیتی 
دیگر و بی ثباتی انجام داد به ویژه که 
عراقی ها دیگر به حمایت نظامی نیاز 
ندارند و پایگاه های عراق امروز کامال از 
نظامیان خارجی خالی شده اند.او تاکید 

کرد: نیــاز به نیروهای نظامی خارجی 
تمام شده و آنچه امروز عراق به آن نیاز 
دارد، محدود به مشورت دهی است که 
مشــاوران می توانند آن را انجام دهند 
و آنها نیز در صورتــی که فرماندهان 
نظامی تایید کنند نیازی به آنها نیست، 
خاک عراق را ترک خواهند کرد.یحیی 
رسول، ســخنگوی دفتر فرمانده کل 
نیروهــای مســلح عــراق روز جمعه 
اظهار کرد: در حال حاضر هیچ نیروی 
نظامی وابسته به ائتالف ضد داعش در 
عراق حضور نــدارد و آنهایی که باقی 
مانده اند، در واقع مشــاورانی هستند 
که در زمینه های آموزشی، تسلیحاتی 
و تبادل اطالعات مشــاوره می دهند و 
افزود:  رسول  می کنند.یحیی  حمایت 
نیروهای عراقی به تقویت قدرت خود 
به ویژه در مورد نیروی هوایی، پدافند 
هوایی، یگان هوایی ارتش و دســتگاه 
اطالعات نیاز دارنــد، همچنین عراق 
برای اجرای حمالیت علیه داعشی های 
باقی مانــده در برخی مناطق به ویژه 
مرزها با سوریه به جنگنده های ائتالف 

ضد داعش نیاز دارد.

عراقی خالی از نظامیان خارجی 
برای اولین بار طی 7 سال

نتایــج یک نظرســنجی جدیــد نشــان داده، اغلب 
آمریکایی هــا بیشــتر از آنچه در انتظار این کشــور و 
جهان در ســال ۲۰۲۲ اســت در هراســند تا به آن 
خوشبین باشند.به گزارش گروه بین  الملل خبرگزاری 
فارس، بر اساس یک نظرســنجی جدید، آمریکایی ها 
نسبت به آنچه در ســال ۲۰۲۲ پیش روی جهان قرار 
دارد در مقایســه با زمانی که به استقبال سال ۲۰۲۱ 
می رفتند، کمتر خوشــبین و بیشــتر نگران هستند.

 Axios/Momentive »نظرسنجی »آکســیوس/موِمنتیو
همچنین نشان داد امسال، دموکراسی در میان مسائلی 
که پاسخ دهندگان در نظرسنجی گفتند که بیشترین 
اهمیــت را برای آن ها دارد، پس از مشــاغل و اقتصاد 
و درســت پیش از مراقبت های بهداشتی، در رتبه دوم 
قرار گرفت.نتایج این نظرســنجی همچنین نشان داد، 
»کووید« و »ترامــپ« دو کلمه اصلی بودند که مردم 
گفتند دوست دارند کمتر در سال ۲۰۲۲ به گوششان 
بخورد. به گزارش وبگاه خبری »آکسیوس«، یافته های 
این نظرســنجی با نظرســنجی های اخیــر پیش از 
همه گیری که توسط شرکت تحقیقاتی مومنتیو )سابقاً 
SurveyMonkey( انجام شده، قابل مقایسه است. نتایج 

جدید در مقایســه با نظرسنجی سال گذشته که یک 
دیدگاه خوشبینانه غیرمعمول از آنچه که سال ۲۰۲۱ 
می تواند باشد را نشان می داد، روحیه ملی را در آمریکا 
متشــنج نشان می دهد.»لورا ورونســکی« مدیر ارشد 
علوم تحقیقاتی در مومنتیو گفت: پایان ســال گذشته 
زمان بسیار امیدوارکننده ای بود، تا حدی به این دلیل 

که تغییری در ریاســت جمهوری رخ داد، اما همچنین 
به این دلیل که ما به تازگی اولین ســال شیوع کووید 
را پشت سر گذاشــته  بودیم و همه فکر می کردند که 
اوضاع بعد از ســال ۲۰۲۰ بهتر می شود.  فکر می کنم 
بعد از این یک سال متوجه شدیم که شرایط به شکل 
جادویی بهتر نمی شــود و باید بــرای مدتی با کووید 
زندگی کنیم.در نظرســنجی مذکور، بیش از نیمی از 
افراد شــرکت کننده )۵۴ درصد( گفتند که بیشــتر از 
آنچه در انتظار جهان در سال ۲۰۲۲ است در هراسند 
تا امیدوار باشــند، در حالی کــه ۴۴ درصد گفتند که 
امیدوار هســتند. این یک چرخش شــدید نسبت به 
نظرسنجی ســال گذشــته بود که ۶۳ درصد نسبت 
به جهان در ســال ۲۰۲۱  امیدوار بودند تا هراسان و 
۳۶ درصد گفتند که بیشــتر می ترسند. در حالی که 
جمهوری خواهان در هر دو سال بدبین تر از دموکرات ها 
و مســتقل ها بودند، هر سه گروه در نظرسنجی امسال 
نظرشــان منفی تر بودند، به طوری کــه ۶۹ درصد از 
جمهوری خواهان، ۴۵ درصد از دموکرات ها و ۴۷ درصد 
از مســتقل ها گفتند که بیشتر می ترســند تا امیدوار 
باشــند. عالوه بر این، ۵۱ درصد گفتند که بیشــتر از 
آنچه که در انتظار ایاالت متحده در سال ۲۰۲۲ است 
می ترســند تا به آن امیدوار باشند، از جمله ۶۶ درصد 
از جمهوری خواهــان، ۴۱ درصــد از دموکرات ها و ۴۶ 
درصد از مســتقل ها.با این حال این نظرسنجی نشان 
داد حتی با گســترش نوع اُمیکرون کرونا در سراســر 
آمریکا، ۶۱ درصد از آمریکایی ها گفتند که نســبت به 

آنچه در خصوص همه گیری در ســال ۲۰۲۲ در پیش 
است امیدوار هستند تا بترسند و ۳۷ درصد گفتند که 
بیشتر ترسیده اند. با این حال، خوشبینی نسبت به سال 
گذشــته کاهش یافته، زمانی که ۷۶ درصد گفتند که 
نسبت به کووید بیشــتر امیدوار هستند تا در هراس.

همچنین ۱۷ درصد از آمریکایی های شرکت کننده در 
نظرسنجی گفتند که دموکراسی موضوعی است که در 
حال حاضر برای آن ها اهمیت بیشتری دارد که بعد از 
مشاغل و اقتصاد با ۳۱ درصد در رتبه دوم قرار گرفت.

به نوشته آکســیوس، خستگی ناشــی از همه گیری 
آمریکایی ها از پاســخ های آن ها آشکار بود زیرا وقتی 
از آنها پرســیده شد که دوســت دارند در سال ۲۰۲۲ 
کمتر درباره چه چیزی بشنوند از کووید و رئیس جمهور 
سابقشــان دونالد ترامپ نام بردند. بایدن نیز در میان 
جمهوری خواهــان انتخــاب اول بود.انتخاب آن ها در 
خصــوص بهترین کلمات برای توصیف ســال ۲۰۲۱ 
نیز حاکی از خستگی شان بود و »خسته کننده« )۴۳ 
درصد(، »نگران کننده« )۴۳ درصد( و »آشفته« )۳۱ 
درصد( بیشــترین طرفدار را داشتند.ورونسکی گفت 
که این شــبیه کلماتی اســت که مردم برای توصیف 
سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ استفاده کردند، اما آن زمان 
بیشــتر دلیل سیاست بود تا کووید. نظرسنجی آنالین 
مومنتیو از ۱۴ تا ۱۶ دســامبر )۲۳ تــا ۲۵ آذرماه( با 
شــرکت دو هزار و ۶۰۲ بزرگسال آمریکایی انجام شد. 
حاشــیه خطای این نظرسنجی نیز مثبت یا منفی دو 

درصد بود.

نظرسنجی؛

 افزایش ترس مردم آمریکا از آنچه در ۲۰۲۲ در انتظارشان است

رئیس جمهور فرانسه در سخنان خود به مناسبت سال نو میالدی، نسبت به هفته های سخت پیش رو هشدار داد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور فرانســه گفت که چند هفته آینده برای فرانسه بسیار 
دشــوار خواهد بود، زیرا این کشور پس از ثبت ۲۳۲۲۰۰ مورد جدید ابتالء به کووید -۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته، به باالترین 
میزان ثبت شــده آن در تاریخ رسیده و با این شرایط وارد جشن های سال نو می شویم.براساس گزارش ها، موارد جدید ابتالء 
به کووید در فرانســه در ۲۴ ســاعت گذشته برای ســومین روز متوالی بیش از ۲۰۰ هزار نفر بود و فرانسه را به یکی از کانون های سویه اومیکرون کرونا تبدیل 
کرده اســت.ابتالء به کرونا در فرانسه بســیار باالتر از آمار ثبت شده در ایتالیا و انگلیس است.در پاریس، برنامه های آتش بازی سنتی شب سال نو در شانزه لیزه 
لغو شــده اســت، زیرا مقامات شهر می گویند بیم آن دارند که این امر منجر به عدم کنترل جمعیت مردم شود. همچنین حضور در مکان های عمومی شبانه نیز 
ممنوع اعالم شــده اســت.با این وجود، رئیس جمهور فرانســه گفته است که به آینده »خوشبین« است. او با اشــاره به اقداماتی که در طول بحران همه گیری 
کرونا انجام شــد، گفت: »علی رغم چالش هایی که با آن ها روبرو بوده ایم، فرانســه اکنون قوی تر از دو سال پیش است.«ماکرون در سخنان خود به مناسبت سال 
نو میالدی، درخواستش را برای واکسیناسیون انبوه تکرار کرد و واکسیناسیون گسترده را تنها راه مقابله با کرونا عنوان کرد و گفت: »سال ۲۰۲۲ می تواند سال 

خروج ما از همه گیری کرونا باشد.«

ســرکئی الوروف وزیر امور خارجه روســیه اعالم کرد که مسکو با حکومت طالبان در افغانستان روابط کاری برقرار کرده است.به 
گزارش ایرنا، الوروف در گفت و گو با خبرگزاری تاس گفت: با دولت طالبان روابط کاری برقرار کرده ایم و تماس های ما با کابل 
ازجمله از طریق سفارت روسیه در افغانستان انجام می گیرد. وی یادآورشدکه در شرایط بحران اجتماعی و اقتصادی در افغانستان، 
همکاری در حوزه انسانی اهمیت فراوان می یابد. الوروف گفت: روسیه در ماههای نوامبر و دسامبر چندین محموله کمک های 

انســانی برای کمک به مردم افغانســتان به این کشور ارسال کرد. مســکو بویژه در مورد انتقال دانشجویان افغانی به روسیه برای تحصیل در دانشگاههای این کشور 
کمک کرد.وی ادامه داد: وزارت دفاع روسیه در این زمینه )با ارسال هواپیماهای ترابری( مشارکت کرد.  وزیر خارجه روسیه همچنین یادآورشدکه در شرایط کنونی 
به رسمیت شناختن دولت طالبان از سوی مسکو زودهنگام است. وی افزود: تصمیم مثبت در این مورد به رویدادهای افغانستان و اینکه طالبان چگونه به وعده های 
خود ازجمله در مورد تشکیل دولت فراگیر و مقابله موثر با تروریسم و قاچاق مواد مخدر عمل می کند، بستگی دارد.  رییس دستگاه دیپلماسی روسیه گفت: در این 
رابطه با بقیه کشورهای جهان هم رای هستیم که باید بتدریج به سوی حذف نام طالبان از فهرست تحریمی شورای امنیت حرکت کرد که به نوبه خود زمینه را برای 
به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان فراهم می کند. والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه به تازگی در مورد به رسمیت شناختن طالبان تصریح کرد: مسکو  

در به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان به واقعیت ها توجه خواهد کرد.  

امانوئل ماکرون:

چند هفته آینده برای فرانسه بسیار دشوار خواهد بود
الوروف: 

روسیه با حکومت طالبان روابط برقرار کرد
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اگرچه بخش قابل توجهی از مردم جهان اکنون واکســینه شده اند، اما 
تهدید ظهور ســویه های گوناگون همچنان وجود دارد و این مشــکل 
احتماال ادامه خواهد داشت.به گزارش ایسنا و به نقل از نیوساینتیست، ما 
تکامل کروناویروس را در عمل مشاهده کرده ایم زیرا سویه های گوناگون 
آن، یکی پس از دیگری ظهور می کنند و موج های بیشــتری از ابتال را 
در سراســر جهان به راه می اندازند. دالیل بســیاری وجود دارد که باور 
داشته باشیم این مشکل در سال ۲۰۲۲ نیز ادامه خواهد داشت و هیچ 
تضمینی وجود ندارد که ســویه های پیش رو، کمتر خطرناک باشــند.

بقای کروناویروس در این است که تا حد امکان، افراد بیشتری را آلوده 
کند. سویه هایی که در شیوع یافتن بهتر هستند، با سایر سویه ها رقابت 
خواهند کرد. بخش کلیدی این رقابت، قابلیت انتقال است. هنگامی که 
انتشــار ویروس اصلی آغاز شد، هر فرد آلوده به طور متوسط، دو یا سه 
نفر دیگر را مبتال می کرد. ســویه دلتا اکنون می تواند شش یا هفت نفر 
را مبتال کند و به نظر می رسد که سویه اُمیکرون حتی مسری تر باشد.

هنوز به طور کامل مشخص نشده است که این ویروس چگونه عفونی تر 
می شود اما در مورد سویه دلتا می توان گفت که عفونی تر شدن ممکن 
است به این دلیل باشد که ویروس در تکثیر خود بهتر عمل می کند. این 
بدان معناست که افراد مبتال به سویه دلتا، میزان بیشتری از ویروس را 
منتشر می کنند.با وجود این، مبتال کردن انسان ها دیگر به آسانی سابق 
نیست زیرا بیشتر مردم جهان در حال حاضر به خاطر واکسیناسیون یا 
ابتالی پیشین، درجاتی از مصونیت را دارند. بنابراین، سویه هایی مانند 
اُمیکرون برای فرار کردن از این ایمنی، معموال به واسطه بروز تغییراتی 

در پروتئین خوشه ای که هدف اصلی پادتن های ما است.

ژاپن در حال کار بر روی واکســنی برای مقابله با کووید-۱۹ اســت که 
مصونیت مادام العمر را ارائه می دهد و می تواند مســیر این همه گیری را 
برای همیشــه تغییر دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، محققان 
موسسه علوم پزشکی »توکیو متروپولیتن« در حال کار بر روی ساخت 
واکسنی برای مقابله با بیماری کووید-۱۹ هستند که نه تنها مصونیت 
مادام العمر در برابر ویروس »SARS-CoV-۲« ایجاد می کند، بلکه می تواند 
در دمای اتاق به نقاط دوردست جهان منتقل شود.از آنجایی که تعداد 
موارد ابتال به عفونت های ناشی از سویه »اُمیکرون« در سراسر جهان در 
حال افزایش است، کشــورها ممکن است به زودی با انتخاب دشواری 
مواجه شــوند که طی آن یا باید محدودیت های سختی اعمال کنند یا 
اجازه دهند این سویه در بین مردم شیوع پیدا کند.واکسیناسیون شدت 
بیماری را کاهش می دهد، اما در جلوگیری از گســترش ویروســی که 
ســرایت بسیار باالیی دارد، بی اثر است.اکنون از آنجایی که شرکت های 
تولید واکســن برای تولید دوزهای یــادآور و تقویت کننده خاص برای 
ســویه های مختلف این ویروس عجله دارند و این بیماری همه گیر وارد 
سومین سال تقویمی خود شده است، از اخبار مربوط به یک تک واکسن 
که می تواند مصونیت مادام العمر ایجاد کند، بسیار استقبال می شود.این 
واکســن که توســط »میچینوری کوهارا«)Michinori Kohara( و تیم 
محققان او ســاخته می شود، از موفق ترین واکســن های مورد استفاده 
در تاریخ اســتفاده می کند که واکسن آبله اســت. این تیم از سویه ای 
از ویروس »واکســینیا« استفاده می کند که باعث بیماری نمی شود، اما 
 »۲-SARS-CoV« برخی از اجزای پروتئینــی آن را با اجزای پروتئینی

جایگزین کرده است.

کروناویروس برای انسان چه 
خوابی دیده است؟

تالش برای ساخت واکسن 
مادام العمر کووید-19 در ژاپن

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پلیکان های در جستجوی غذا در بازار ماهی شهر سیدنی استرالیا

جیپ رانگلر SRT-10 با پیشرانه 10 سیلندر وایپر!
 ۱۰-SRT برخی برندهای گروه استالنتیس به خاطر نصب پیشرانه های دیوانه وار در محصوالت خود شناخته شده اند. در سال ۲۰۰۴ رم
تولید شد که یک وانت با پیشرانه ۱۰ سیلندر داج وایپر بود. اخیراً یک جیپ رانگلر ۳۹۲ نیز معرفی شده که از پیشرانه ۸ سیلندر ۶.۴ 
لیتری همی استفاده می کند. بین این دو خودرو این رانگلر قرار می گیرد که پذیرای پیشرانه ۱۰ سیلندر وایپر شده است. این محصول 
عجیب با کارکرد ۵۲۰۱۷ کیلومتری برای فروش ارائه شده است. این کارکرد برای خودروی ۱۶ ساله بسیار کم بوده اما واضح است که 
رانگلر موردبحث حرف های زیادی برای گفتن دارد.این خودرو زندگی خود را به عنوان رانگلر آنلیمیتد ۲۰۰۵ شروع کرده، خودرویی که 
پیش از این هم وضعیت غیرعادی ای داشــته چراکه فاصله بین محوری آن کمی بیشــتر از مدل استاندارد بوده است. این فاصله بیشتر 
برای تولید محصول موردبحث حیاتی بوده زیرا به این ترتیب مهندسان توانسته اند پیشرانه ۱۰ سیلندر ۸.۳ لیتری وایپر را در دل رانگلر 
جای دهند. پیشرانه یاد شده از رم SRT-۱۰ با کارکردی مشابه جیپ گرفته شده و تنها چیزهایی که حذف شده نشان های SRT-۱۰ و 
کاپوت دارای ورودی هوا بوده است؛ اما برای افرادی که امیدوارند خودشان دنده های این جیپ با پیشرانه وایپر را تعویض کنند باید گفت 

متأسفانه این آرزو محقق نخواهد شد زیرا همکار پیشرانه یاد شده گیربکس ۴ سرعته ۴۸RE می باشد. 

ضربه ای دیگر به لیورپول در راه قهرمانی در لیگ
با اعالم ســرمربی لیورپول، این تیم ۳ بازیکن دیگرش را هم به دلیل ابتال به کرونا فعاًل از دســت داده است.به گزارش ایسنا و به نقل از 
ساکرنت، یورگن کلوپ در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار حساس تیمش مقابل آبی های لندنی از ابتالی سه بازیکن دیگر تیمش به 
کرونا خبر داد.او در ابتدا درباره باخت هفته قبل گفت: ما از نتیجه بازی قبلی ناراحت هستیم ولی ناراحتی چاره کار نیست. باید واکنشی 
به این شکست نشان دهیم. باید بتوانیم بازی بهتری انجام دهیم. شاید می توانستیم با استفاده بهتر از موقعیت هایمان پیروز شویم اما 
لسترسیتی شایسته پیروزی بود. سعی می کنیم بهتر بازی کنیم. من انتظار یک واکنش فوتبالی را دارم. من در مورد ذهنیت بازیکنانم 
کاماًل نظر مثبتی دارم. می دانم بعد از شکست مقابل لسترسیتی چه حسی داشتیم و من هنوز آن شکست را حس می کنم. بد نیست اما 
نمی خواهیم به آن عادت کنیم. اگر لسترسیتی را شکست داده بودیم، دسامبر بسیار خوبی را پشت سر می گذاشتیم. حاال به دیدار برابر 
چلسی فکر می کنم و باید بتوانیم این دیدار را با برد به پایان ببریم.او در ادامه در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: سه بازیکن 
دیگر تیم نیز به کرونا مبتال شدند ولی فعال نام نمی آورم و بعدا آنها را خواهید فهمید. تنها با بردن بازی  ها می  توانید به رقیبان برسید. 

چلسی تیم خوبی است و بازی سختی آن  جا خواهیم داشت . دیدار بسیار سختی برابر این تیم خواهیم داشت.

گاهن ای، ای بت خانگی گانگیهن بی مکن با من خسته بی
تو گر پایمردی نکردی هب لطف

هچ سود این دلیری و مردانگی؟ نباشد ز من طرهف دیوانگیرپی زاده ای چون تو شیپ نظر
چراغیست روی تو، ای مارهخ

هک شمعش نیرزد هب رپوانگی بگیری بسی دل زلف چو دام
گر آن خال مشکین کند دانگی

هوس می کند سنگ را شانگیز مهر سر زلفت، ای سنگدل

پیشنهاد

چهره روز

گزارش به خاک یونان
گزارش به خاک یونان در واقع شــرح حال و گزارشــی 
از زندگی خود نویسنده، نیکوس کازانتزاکیس، است که 
به شــکلی رمان گونه نوشته شده است. به همین جهت 
ما در وب ســایت معرفی کتاب کافه بوک آن را در دسته 
کتاب های زندگی نامه و رمان خارجی قرار داده ایم. در این 
کتاب، خواننده به شکل جدی به زندگی نویسنده و نحوه 
تفکر او نزدیک می شــود و می تواند فلسفه رمان هایش 
را نیز بهتر درک کنــد. حتی اگر یکی از کتاب های این 
نویسنده یونانی را خوانده باشید روح سرکش، عصیانگر 
و آزادی که در البه الی شخصیت های کتابش وجود دارد 
را دیده اید. روحی که به درســتی می توان آن را جلوه ای 
از خود نیکوس کازانتزاکیس است.کازانتزاکیس تنها پسر 
خانواده است و برخالف پدر، پدربزرگ و دیگر مردان خاندان مردی اهل مبارزه نیست. او پهلوان نیست 
و دستش به نبرد نمی رود اما در عوض مبارزه خود را در مسیر دیگری ادامه می دهد. به مدرسه می رود 
و به تنها فرد باسواد خانواده تبدیل می شود که مبارزه را از راه قلمش پی می گیرد. پدرش مردی بزرگ 
با منشــی خاص است که تنها از پســرش یک انتظار دارد، اینکه مایه سرافکندگی جزیره کرت نشود.

دوران کودکی اش در گرماگرم جنگ های میهنی مردم کرت با اشــغالگران عثمانی گذشــت و تاثیرات 
وطن پرستانه شدیدی که کازانتزاکیس جوان از قهرمانان آن جنگ ها گرفته )پدر و پدربزرگش از همین 
قهرمانان هستند( بر روحیه او بسیار تاثیر گذاشته است. نویسنده به نحوی حماسه گونه جنگ میان کرت 
و ترکیه را با شور و حرارت بیان می کند. دقیقا به همان شیوه ای که بعدها در کتاب آزادی یا مرگ بیان 
می کند. در این بخش هاست که معنای مقدس آزادی را در نگاه نیکوس کازانتزاکیس می بینیم و درست 

بعد از خواندن صحبت های او درباره آزادی است...

هنری والنتین میلر
 )Henry Valentine Miller :هنری والنتین میلر )به انگلیسی
)زاده ۱۸۹۱ - درگذشته ۱۹۸۰( نویسندهٔ آمریکایی بود. 
آثــار خودزندگینامه ای او تأثیری رهایی بخش بر ادبیات 
نیمهٔ قرن بیســتم بر جای گذارد. بســیاری از آثار میلر 
به دلیل صراحت در طرح مســائل جنســی مدت ها در 
بســیاری از کشورها اجازهٔ چاپ نداشــت. میلر در دهه 
۶۰ به یکی از پرخواننده ترین نویســندگان آمریکا بدل 
شد. تصویری که خوانندگان آثار »میلر« از نویسنده در 
ذهن داشــتند یک آمریکایی بی پــول ولی آزاده بود که 
روابط بسیار دارد و زندگی اش دررفت وآمد بین پاریس و 
نیویورک می گذرد. هنری میلر در ۲۲ دسامبر ۱۸۹۱ از 
پدر و مادری آلمانی-آمریکایی از طبقهٔ کارگر در منهتن 
نیویورک متولد شــد. پدرش »هانریــش میلر« خیاط بود. هنری تحصیالت ابتدایــی خود را تا پایان 
دبیرســتان در بروکلین گذراند. در دوران تحصیل از دانش آموزان خوب مدرسه بود. سپس به کالجی 
در شهر نیویورک رفت اما پس از دو ماه دانشگاه را رها کرد. مدت کوتاهی در کارخانه سیمان مشغول 
به کار شــد و در سال ۱۹۱۳ برای کار به خیاطی پدر رفت که آن روزها مردی دائم الخمر بود. در سال 
۱۹۱۷ با »بئاتریس ســیلواس ویکنس« که پیانیســتی آماتور بود ازدواج کرد و خیلی زود پدر شد. در 
خالل سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۴ میلر در شرکت تلگراف »وسترن یونیون« مشغول به کار شد و پس از 
مدت کوتاهی خانواده خود را رها کرد و با یکی از رقاصه های برادوی هم خانه شــد و او بود که بیش از 
هر کس دیگری »میلر« را برای نوشتن تشویق و ترغیب می کرد. این رابطه، الهام بخش میلر در نوشتن 
رمان های آغازینش »خروس دیوانه« و »تب« شد که در همان سال ها به چاپ رسید. در همان سال ها 

مقاله ها و داستان های کوتاه متعددی از او در مجالت چاپ می شد.

فرهنگ

»بتــی وایــت«  هنرپیشــه سرشــناس آمریکایی 
درگذشــت.به گزارش ایســنا و به نقل از گاردین، 
»بتی وایت«  هنرپیشــه آمریکایی که بیشتر برای 
ایفــای نقش در مجموعه هــای »برنامه مری تایلر 
مور«  و »دختران طالیی«  شــناخته می شــود، در 
سن ۹۹ ســالگی درگذشــت.»وایت«  روز جمعه، 
فقط دو هفته قبل از جشــن تولد ۱۰۰ سالگی اش 
درگذشت.با اعالم خبر درگذشــت این هنرپیشه، 
»جو بایدن«  رئیس جمهــور ایاالت متحده آمریکا 
به او ادای احترام کــرد و از »وایت«  به عنوان یک 
»نماد فرهنگی« یاد کرد.این هنرپیشــه در طول ۸ 
دهه فعالیت، ۸ جایزه امی،  یک گرمی و سه جایزه 
انجمن بازیگران فیلم را دریافت کرد. او که از چهره های پیشــگام تلویزیون به شمار می رفت 
مســیر حضور در صنعت تلویزیون و اجرا را برای بســیاری از زنان هموار کرد.این هنرپیشــه 
متولد ســال ۱۹۲۲، از سال ۱۹۳۹ فعالیت خود را آغاز کرد. او در طول جنگ جهانی دوم در 
رادیو مشغول به کار شد و در فاصله ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۳ در برنامه گفت و گو محور »هالیوود در 
تلویزیــون« به عنوان یکی  از مجری ها حاضر شــد.»برنامه بتی وایت«  با مجری گری »وایت«  
برای نخستین بار در سال ۱۹۵۴  از »ان بی سی«  روی آنتن رفت. او همچنین از تهیه کنندگان 
و بازیگــران مجموعه »زندگی با الیزابت«  بود. اما بازی او در مجموعه »برنامه مری تایلر مور«  
در دهه ۷۰ میالدی بود که »وایت«  را به شــهرت رســاند. همچنیــن حضور او در مجموعه 
»دختران طالیی« که در دهه ۸۰ میالدی پخش می شــد نام او را به عنوان یک هنرپیشــه 

مشهور تلویزیون بر سر زبان ها انداخت.

»بتی وایت« درگذشت
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